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JP Infonet
Skräddarsydda digitala lösningar efter era önskemål

SCANNA QR-KODEN  
MED DIN SMART PHONE  
FÖR ATT VETA MER! 

SCC gör svenskt skiljeförfarande 
tillgängligt för en internationell publik

Genom Swedish Arbitration Portal 
tillhandahåller Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (SCC) engelska översättningar 
av svenska domstolsbeslut och domar inom 
svensk skiljemannarätt. Portalen är en gratis 
informationstjänst och ett framgångsrikt samarbete 
med JP Infonet som byggt och underhåller 
webbplatsen. 

–Vi vände oss till JP Infonet eftersom vi visste att 
de levererar skräddarsydda lösningar för juridiska 
informationstjänster som den vi ville etablera. 
De förstod direkt vad vi var ute efter; de hade ett 
innovativt, pragmatiskt tänk och en internationell 
utblick, berättar SCC:s generalsekreterare Annette 
Magnusson. Samarbetet har gått smidigt och enligt 
förväntan, fortsätter hon. Portalens användande 
har ökat för varje år, vilket har ökat synligheten för 
Sverige, svensk skiljemannarätt och för SCC.

Läs mer om Swedish Arbitration Portal!
http://www.jpinfonet.se/Tjanster/Skraddarsydda-tjanster/
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Ledare Generalsekreteraren

Oberoende och grävande journalistik är 
en oumbärlig komponent i en demokrati

i detta nummer av tidskriften advokaten uppmärksam-
mar vi att det är 250 år sedan tryckfrihetsförordningen 
föddes. Det ska givetvis firas. Sveriges har världens äldsta 
(om än med visst avbrott) och, i konkurrens med USA, 
förmodligen världens mest generösa tryck- och yttrande-
frihetslagstiftning. Det finns goda skäl att vara stolt över 
denna. Yttrande- och tryckfriheten är enligt min mening 
den viktigaste förutsättningen för upprätthållandet av en 
demokratisk rättsstat. Utan en vidsträckt yttrande- och 
tryckfrihet kan det öppna samtalet och meningsutbytet 
inte fungera. Åsiktsfriheten och religionsfriheten kan inte 
upprätthållas. Transparensen urholkas och korruptionen 
firar triumfer. Demokratin undermineras.

Oberoende och grävande journalistik är därför en oum-
bärlig komponent i en demokrati. Den utgör en nödvändig 
och effektiv kontrollmakt vid sidan av institutioner som 
JO, JK, KU och domstolarna. Advokatsamfundet har i syfte 
att uppmärksamma betydelsen av journalisters viktiga roll 
i rättssamhället instiftat ett journalistpris. Det gick i år till 
Bo-Göran Bodin på Sveriges Radio, för att han genom sin 
granskande rapportering – och med okuvlig integritet – 
har blottlagt allvarliga brister inom det svenska rättsväsen-
det. Hans uppmärksammade reportage om Nizar Khalayli 
och Göteborgspolisens panikartade terrorjakt för några 
år sedan (som även uppmärksammades i Advokaten nr 3, 
2012), om Sveriges hemliga avtal med Saudiarabien, om 
listningen av kvinnliga våldtäktsoffer med flera utgör alla 
ovärderliga insatser i avslöjandet av sprickor i den rätts-
statliga fernissan. Läs intervjun med honom på sid 6.

En annan journalist, Niklas Orrenius på Dagens Nyheter, 
avslöjade för några år sedan Skånepolisens olagliga så 
kallade romregister. Det innefattade en kartläggning av 
nästan 5 000 individer. JK har allvarligt kritiserat Polis-
myndigheten och funnit att alla som registrerats var berät-
tigade till 5 000 kronor i ersättning. En nivå som dock inte 
godtogs av alla. Detta ledde häromdagen till att Stock-
holms tingsrätt dömde staten att betala skadestånd på 

30 000 kronor till vardera av dem, för att de registrerats 
”enbart på grund av deras etnicitet”. Domen är en viktig 
bekräftelse på ett framgångsrikt journalistiskt arbete, som 
ledde till ansvarsutkrävande av staten, när denna överskri-
dit de lagliga ramarna för sin maktutövning.

det finns många exempel under senare år, där journalister 
varit instrumentala i att gräva fram information som fått 
nödvändiga och allvarliga konsekvenser för politiker, fack-
pampar och näringslivsföreträdare. Många har missbrukat 
sin makt eller i vart fall det förtroende som makten vilar 
på. Journalistens betydelse i synliggörandet av maktmiss-
bruk kan inte överskattas. Men, detta sagt måste man 
samtidigt vara uppmärksam på att den grävande journa-
listiken ibland har en tendens till alltför snabba och tvär-
säkra slutsatser som kan leda till allvarliga kränkningar av 
enskilda. 

Förutsättningen att professionellt verka som journalist 
är givetvis betydligt gynnsammare i demokratier än i dik-
taturer. Det skiljer sig dock väsentligt åt även i så kallade 
demokratier.

Utvecklingen runt om i världen uppvisar de två senaste 
åren dessvärre en djupt oroande tendens där demokratin 
och dess främsta förtecken yttrande- och tryckfriheten 
kraftigt beskurits, också i vår omedelbara närhet. Det fria 
ordet tystas. Människorättsaktivister, journalister och 
advokater fängslas, torteras och dödas för att de avslöjat 
missförhållanden eller ibland bara för att de kritiserat 
fåfänga och makthungriga ledare. I alltför många länder är 
det förenat med dödsstraff att bryta mot landets yttrande-
och tryckfrihetslagstiftning. I en stor del av världen är det 
förenat med fängelsestraff. Så även i Sverige.

Enligt uppgift från organisationen Freedom of Thought 
– Committee to Protect Journalists har pressfriheten gått 
ned med 14 procent förra året. Utvecklingen i Europa är 
särskilt allvarlig, då den visar på en oroande tillbakagång.

Under första kvartalet 2016 rapporterade organisa-
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tionen Mapping Media Freedom genom sina 19 korre-
spondenter så många som 301 brott mot pressfriheten, 
inkluderande ett stort antal fysiska övergrepp, där fyra 
journalister dödades, varav tre i Turkiet och en i Ryssland. 
Ett nittiotal incidenter innefattande psykologiska över-
grepp, sexuella trakasserier och förtal rapporterades. Till 
detta kommer att journalister och utgivare i ett stort antal 
fall häktades. Trettiosju straff- och civilprocesser inleddes. 
I sextiotvå fall förvägrades journalister att rapportera om 
en händelse.

det finns flera orsaker till denna dystra verklighet. Ut-
vecklingen i Ukraina och i Turkiet är kraftigt bidragande 
orsaker. Begränsningar av sändningstillstånd och den 
tilltagande ovanan att åtala journalister för terrorbrott har 
också haft en negativ påverkan på pressfriheten i Europa. 
Så har även terrorattackerna. Säkerhetstänkandet har 
kommit att innebära avgörande begränsningar i pressfri-
heten. Tillgången till offentliga handlingar och uppgifter 
har starkt beskurits i Ungern. Enligt ett lagförslag ska 
användandet av krypteringsprogram kriminaliseras som 
ett led i terrorbekämpningen. I Rumänien har en ny lag 
antagits där den som skriver något ofördelaktigt om staten 
och dess företrädare döms för förtal och kan åläggas 
mycket höga böter, med åtföljande konkurs för många. Ett 
känt knep som oppositionella i bland annat Singapore fått 
vidkännas under lång tid.

Händelseutvecklingen i Malaysia, Saudiarabien, Maure-
tanien och Bangladesh är andra exempel på länder, där 
såväl religions- och yttrande- som tryckfriheten är kraftigt 
beskuren. Här utsätts till exempel icke-troende för allvar-
liga övergrepp av såväl extremister som av lagstiftaren. 
I diktaturen Saudiarabien riskerar en avfälling inte bara 
hårda straff, utan sedan 2014 även dödsstraff. Journalister 
och människorättsaktivister som återger och beskriver 
övergreppen riskerar att gå samma öde tillmötes.

Genom reseförbud och visumrestriktioner hindras 
journalister regelmässigt att rapportera i Azerbajdzjan, 
Ryssland, Vitryssland och Turkiet. I Nederländerna har 
journalister vid två tillfällen nekats tillträde till offentliga 
informationsmöten om kommande asylboenden. I Polen 
har det antagits två lagar som förbjuder journalister 
att rapportera från riksdagsbyggnader. I Frankrike har 
förundersökning inletts mot tidningen Le Monde till 
följd av ett reportage om hemliga operationer i Libyen. I 
Grekland har en lag antagits som begränsar antalet tillåtna 
nationella tv-kanaler till fyra. I Ryssland har journalister 
attackerats. Exemplen är dessvärre många, många fler.

vi bör i ljuset av denna mycket dystra utveckling därför 
vara på vår vakt. Men, detta sagt är det uppenbart att 
det förekommer svåra målkonflikter, som också speglas i 
Fokusreportaget om tryckfriheten och dess gränser längre 
fram i denna tidning. Till följd av bland annat teknikut-
vecklingen och kommersialiseringen av våra personupp-
gifter framförs, i och för sig helt legitima, krav på utökad 
sekretess, också i Sverige. Men, avvägningen kräver var-
samhet. Att ökade hot mot rättsväsendet, socialtjänsten 
och media leder till krav på sekretess är förståeligt. För 
om dess företrädare tystas och självcensuren tar över-

handen, fungerar inte demokratin. Men, om sekretessen 
leder till att journalister inte längre kan göra sina effektiva 
”gräv” så undergrävs också den demokratiska rättsstaten. 
Målkonflikterna är många och mycket svåra.

Journalister måste ha integritet. Denna egenskap är, på 
samma sätt som för tjänstemannen eller domaren, själva 
värdegrunden för uppdraget. Diskussionen om mediernas 
roll i migrationsdebatten har på sitt sätt berört just den 
frågan. Det har påståtts att medierna avstått från att skriva 
om vissa saker i syfte att inte bejaka främlingsfientliga 
krafter. I denna målkonflikt ska, enligt somliga, journa-
lister medvetet ha valt bort att berätta vissa saker. Så kan 
det i enskilda fall givetvis ha varit. Men, min bestämda 
uppfattning är att journalister och utgivare på ett sakligt 
sätt, med stor integritet och empati, förhållit sig till flyk-
tingströmmarna och den politiska debatt som följt i deras 
spår. Journalistik på ledarsidor är och ska inte heller vara 
värdenihilistisk. Det kan vara bra att hålla i minnet. 

i regeringens skrivelse ”Politiken för global utveckling i 
genomförandet av Agenda 2030” behandlas de sjutton 
FN-målen och sättet för att uppnå en hållbar utveckling. 
Där sägs bland annat att rättighetsperspektivet är avgö-
rande. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer ska ses som grundläggande för utveckling. Det 
är ett viktigt konstaterande som förpliktigar. Det mycket 
angelägna arbetet för att uppnå en hållbar utveckling i 
enlighet med FN-agendan och Sveriges uttalade politik 
för global utveckling innefattar allt från bekämpning av 
skatteflykt, verkandet för effektivare implementering av 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 
antagandet av ny och tydligare lagstiftning när det gäller 
krigsmaterielexport, bekämpning av klimatförändring-
arna, till att vara en god förebild i jämställdhetsfrågor. Här 
finns mycket att granska.

Inom alla dessa områden har den grävande journa-
listiken en viktig uppgift att fylla, när det gäller att följa 
upp Sveriges i och för sig mycket ambitiösa och vällovliga 
politik i dessa hänseenden. För att kunna göra så, krävs 
i själva verket ökad transparens och tillgång till fler of-
fentliga register. Inte ökad sekretess. Hur ska vi annars 
till exempel få reda på hur AP-fonderna investerar sina 
1 500 miljarder? Hur sker uppföljningen och kontrollen ut 
av de företag som våra pensionspengar ska investeras i? 
Transparens är en nödvändig beståndsdel i bland annat 
kampen mot korruption. Transparens är också mycket 
mer sympatiskt än att betala miljardbelopp till läckor. Det 
finns något djupt osympatiskt i tjallarens vinstintresse. 

All handel med personuppgifter i vinstsyfte är oönskad. 
Också när det sker i den goda sakens namn. Detta torde 
gälla också för journalister och publicister. 

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Vi bör i 
ljuset av 
denna 
mycket 
dystra 

utveckling 
därför 

vara på 
vår vakt.”
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Nyheter

Bo-Göran Bodin prisas för 
sin granskande rapportering
Sveriges Radios reporter Bo-
Göran Bodin tilldelas Advo-
katsamfundets journalistpris 
2016. Han prisas för att 
genom sin granskande rappor-
tering – och okuvliga integritet 
– ha blottlagt allvarliga brister 
i det svenska rättsväsendet.

– Jag blev väldigt förvånad och 
otroligt stolt när jag fick beske-
det. Det har varit journalister i 
juryn när jag har vunnit andra 
journalistpriser. Det här är en 
helt annan jury. Det känns som 
ett fantastiskt erkännande från 
den bransch som jag har gran-
skat kritiskt, säger Bo-Göran 
Bodin. 

Han har tidigare belönats vid 
ett flertal tillfällen för sin gran-
skande journalistik. Redan 2011 
när radioprogrammet Kaliber 
fick Advokatsamfundets journa-
listpris var Bo-Göran Bodin med 
på ett hörn.

– Jag var inte en del av den 
fasta redaktionen då, men jag 
hade gjort flera program för 
Kaliber.

Tillsammans med sin kollega 
Daniel Öhman avslöjade han 
2012 hur Sverige, med hjälp av 
myndigheten FOI, planerade att 
hjälpa den saudiska diktaturen 
att bygga en avancerad vapenfa-
brik. För avslöjandet fick Bodin 
och Öhman, förutom Stora jour-
nalistpriset, Prix Europa och det 
amerikanska priset IRE Medal.

Men mest stolt är han över 
sin och kollegan Daniel Velascos 
rapportering om fallet Johan Lil-
jeqvist från 2009. Fallet handlar 
om hur 24-årige Johan aldrig 
kom hem efter en fest i Göte-
borg. Han hade medvetslös, och 
i handfängsel, förts av piket-
polisen till ett sjukhus där han 
senare avled. Den journalistiska 
granskningen visade hur ingen 
hade ställts till svars för Johans 
död trots att rättsläkaren hade 

konstaterat att polisingripandet 
var orsaken till hans död.

– Det fanns en bild av att 
Johan var en knarkande vålds-
man och att polisen hade varit 
tvungen att göra som de gjorde. 
Det handlade om att ge Johan 
upprättelse och att visa att det 
inte går att komma undan med 
något sådant här. Jag går igång 
på när det som verkligen har 
hänt skiljer sig från den officiella 
bilden. Jag vill berätta hur det 
egentligen ligger till. 

många av de granskningar som 
Bo-Göran Bodin har gjort har 
rört rättssäkerhetsfrågor och 
polisutredningar.

– Jag vill berätta historier där 
mycket står på spel. De här his-
torierna innehåller ofta liv och 
död och fängelse – extremt stora 
och viktiga ämnen. Gör man en 
noggrann granskning blir den 

systemprövande på makronivå, 
det blir ett sätt att pröva våra 
system.

Bo-Göran Bodin förvånas 
ständigt över hur bristfälliga 
polisens utredningar är.

– Ibland tror jag att förkla-
ringen är systemet med en 
åklagare som sitter långt ifrån 
utredningen och ger direktiv till 
utredarna, och utredare som 
gör väldigt lite om de inte får 
direktiv. Det gör att människor 
riskerar att bli felaktigt dömda 
och att andra som borde ha 
blivit lagförda inte blir det.

Själv ser Bo-Göran Bodin sig 
som privilegierad som har möj-
lighet att ägna mycket tid åt att 
granska enskilda fall. På mindre 
redaktioner tror han att det är 
svårt att hinna med att sätta sig 
in i och prioritera rättsfrågorna 
på grund av de omfattande ned-
skärningar som har gjorts.

I jobbet kommer han i 
kontakt med advokater ganska 
ofta. Hans erfarenhet är att det 
varierar mycket från person till 
person vilken kontakt de vill ha 
med journalister.

– Ibland tycker jag att advo-
kater borde förstå att det skulle 
kunna vara i deras klienters 
intresse att vara lite mer tillmö-
tesgående, säger han.

Advokatsamfundet är för 
honom främst förknippat med 
generalsekreterare Anne Ram-
berg, och han beskriver hennes 
roll i samhällsdebatten när det 
gäller integritetsfrågor som 
mycket viktig.

Bo-Göran Bodin tror att priset 
kan innebära att journalistkåren 
får en kvalitetsstämpel, som gör 
att personer som har känslig 
information vågar dela med sig 
av den och bli visselblåsare. 

– För mig personligen hoppas 
jag att det kan leda till bättre 
tips och information, säger han.

 KK FO
TO

: I
ST

O
C

K
, T

O
M

 K
N

U
T

SO
N

Ingen rätt att få tala 
ostört omedelbart
Ingen ovillkorlig rätt att omedel-
bart få tala ostört med advokat.
Justitiekanslern, JK, avslår ett 
skadeståndsanspråk mot staten 
med anledning av hur Kriminal-
vården har agerat mot en intagen 
i olika sammanhang, bland annat 
när han ville ringa till en advokat.

JK skriver att en intagen inte 
har någon uttrycklig rätt att vid 
varje önskat tillfälle omedelbart 
få ringa en advokat. Som JO tidi-
gare har framhållit är det emeller-
tid en självklarhet att en intagens 
önskemål om samtal med en ad-
vokat ska behandlas med största 
möjliga generositet och på ett 
så smidigt sätt som möjligt. Ut-
gångspunkten måste också vara 
att, oavsett vilken typ av samtal 
det rör sig om, ett telefonsamtal 
mellan en intagen och en advokat 
bör ske ostört och utan närvaro 
av en kriminalvårdare.

JK skriver vidare att mot bak-
grund av vad Kriminalvården 
har anfört, och då utredningen i 
övrigt inte har kunnat bringa yt-
terligare klarhet i frågan, går det 
inte att dra slutsatsen att den 
intagne har förvägrats telefon-
kontakt med sin advokat eller att 
Kriminalvården har låtit bli att 
ta ställning till en sådan begäran 
från honom. Den intagne har 
således inte styrkt att han har 
rätt till skadestånd av staten med 
anledning av det sätt på vilket 
Kriminalvården har agerat mot 
honom när det gäller hans tele-
fonkontakt med en advokat. Det 
går inte att dra slutsatsen att den 
intagne har rätt till skadestånd av 
staten med anledning av hur Kri-
minalvården i övrigt har agerat 
mot honom i samband med hans 
vistelse på anstalten.

JK:s beslut (dnr 2299-15-40) 
den 11 maj 2016

Bo-Göran Bodin har gjort flera gransk-
ningar som rör rättssäkerhetsfrågor 
och polisutredningar.

Rätten att omedelbart få tala med 
advokat har JK prövat.
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Justitieombudsmannen (JO) 
kritiserar omsorgsnämnden 
i Södertälje kommun för fel-
aktig hantering av frågor om 
godmanskap och fullmakt.

En advokat är ombud för en 
person som är beviljad person-
lig assistans. Personens gode 
man hade lämnat en fullmakt åt 
advokaten att bland annat före-
träda henne inför kommunen i 
frågor om sociala insatser som 
till exempel rör personlig as-
sistans och assistansersättning. 
I sitt yttrande till JO uppger 
omsorgsnämnden i Södertälje 
att det fanns flera skäl till varför 
fullmakten inte kunde godtas.

JO uttalar sig i sitt beslut inte 
om huruvida fullmaktens giltig-
het är korrekt. JO konstaterar 
däremot att nämnden borde 
ha underrättat advokaten om 
den ansåg att hennes fullmakt 
inte längre kunde godtas. Något 
sådant besked hade inte lämnats 
till advokaten.

En anledning till att nämnden 
inte ansåg att fullmakten var 

giltigt var att det i fullmakten 
stod att advokaten ska företräda 
den gode mannen och inte per-
sonen som beviljats personlig 
assistans.

Enligt JO är uppdraget som 
god man personligt och den 
som förordnas har ansvaret för 
att huvudmannens behov och 
intressen tillgodoses. En förord-
nad god man anses därför inte 
kunna låta någon annan person 

ta över det övergripande an-
svaret för ställföreträdarskapet 
genom till exempel en fullmakt. 
Det hindrar dock inte att en 
god man, som anser sig sakna 
tillräcklig kunskap och erfaren-
het för att kunna tillgodose sin 
huvudmans intressen i en viss 
angelägenhet, har möjlighet 
att anlita någon att företräda 
honom eller henne. Den gode 
mannens förordnande utgör i 

sådana fall den yttersta gränsen 
för vilken behörighet som kan 
ges till den utomstående perso-
nen i fullmakten.

Om en god man har utfärdat 
en giltig fullmakt för någon 
annan att företräda honom 
eller henne för huvudmannens 
räkning innebär det att det är 
ombudet som myndigheten ska 
ha både skriftliga och muntliga 
kontakter med under handlägg-
ningen, enligt JO.

JO skriver i sitt beslut att det 
finns en generell osäkerhet 
hos omsorgsnämnden om hur 
myndigheten ska förfara i de fall 
en god man anlitar ett ombud 
för att tillgodose sin huvudmans 
intressen. Enligt JO ska myndig-
heter i de ärenden där det finns 
ett ombud med fullmakt i första 
hand vända sig till ombudet.

Vidare konstaterar JO att 
omsorgsnämnden har hanterat 
frågor om godmanskap och 
fullmakter felaktigt i ytterligare 
två ärenden och att det finns 
allmänna kunskapsbrister hos 
förvaltningen.

Nyheter
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JO-kritik för felaktig handläggning
av godmanskap och fullmakt

FO
TO

: T
T

JO konstaterar att omsorgsnämnden i Södertälje borde ha underrättat advokaten 
om den ansåg att hennes fullmakt inte lägre kunde godtas.

Arbetsmetoden dataavläsning ska utredas
Regeringen har beslutat 
utreda om svenska brottsbe-
kämpande myndigheter ska 
få använda arbetsmetoden 
hemlig dataavläsning.

Internet och krypterade 
kommunikationskanaler är 
lättillgängliga kontaktytor för 
brottsplanering och utgör en 
plattform för terrorism. Den 
tekniska utvecklingen gör att det 
blir allt svårare för de brottsbe-
kämpande myndigheterna att 
avlyssna kommunikation som 
de har lagstöd för att följa, men 
saknar verktyg för att komma 

åt, skriver regeringen i ett press-
meddelande.

– Polisen kan i dag efter 
domstolsbeslut avlyssna fast 
telefoni, men när fler och fler av 
samtalen sker via digitala delvis 
krypterade appar blir polisens 
arbete svårare, säger inrikes-
minister Anders Ygeman i ett 
pressmeddelande.

för att de brottsbekämpande 
myndigheterna ska kunna 
upprätthålla sin förmåga att be-
kämpa brott utreder regeringen 
nu frågan om hemlig dataavläs-
ning.

Utredare blir lagmannen 
vid Södertörns tingsrätt Petra 
Lundh. I uppdraget ingår bland 
annat att undersöka om hemlig 
dataavläsning behövs, om det är 
en effektiv metod för att bekäm-
pa brott och hur den personliga 
integriteten ska skyddas.

frågan utreddes redan för tio år 
sedan. Advokatsamfundets ge-
neralsekreterare Anne Ramberg 
var mycket kritisk till hemlig 
dataavläsning redan då och kän-
ner fortfarande en oro.

– Hemlig dataavläsning är 
ett mycket, mycket ingripande 

tvångsmedel. Om man inför 
hemlig dataavläsning betyder 
det att man i princip kan följa 
en person i realtid dygnet runt. 
Om man ska genomföra så här 
ingripande inskränkningar i en-
skildas rättigheter och integritet 
förutsätter det att det är nöd-
vändigt i ett demokratiskt sam-
hälle och att det blir effektivt. 
Det absolut svåraste blir att göra 
proportionalitetsbedömningen 
– att intrånget står i proportion 
till nyttan som det kommer att 
göra, säger Anne Ramberg.

Uppdraget ska redovisas den 
13 november 2017.
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HD: En tingsrätt är belägen på alla sina tingsställen
Försvarare får räkna avståndet 
till sin verksamhetsort från 
alla domstolens tingsställen 
vid beräkning av ersättning.

En domstol ska utgå också 
från avståndet till domstolens 
 tingsställen, inte bara från 
domstolens kansliort, när 
den bedömer om en offentlig 
försvarare har sin verksamhet 
långt från domstolen. Därmed 
kan försvarare, och målsägande-
biträden, ha rätt till ersättning 
för tidsspillan och utlägg i fler 

fall än om domstolen utgår bara 
från avståndet till kansliorten. 
Det slår Högsta domstolen fast i 
två avgöranden.

HD konstaterar att merkost-
naderna för försvararen inte har 
något samband med tingsrät-
tens administration eller var 
tingsrättens skriftliga handlägg-
ning äger rum. I stället är det 
de muntliga förhandlingarna i 
målet som medför tidsspillan 
och kostnader för resor. Därför 
är det platsen för förhandling 
som är relevant vid prövningen 

av försvararens ersättningsan-
språk, enligt HD – inte tingsrät-
tens kansliort.

hd konstaterar också att det, 
när den misstänkte ska välja för-
svarare, kan vara svårt för den 
misstänkte och den tilltänkte 
försvararen att förutse vilken 
förhandlingsort tingsrätten kom-
mer att bedöma som lämplig. 
Osäkerheten bör inte gå ut över 
den tilltalade. Enligt HD är det 
en förutsebar och lätthanterlig 
ordning, om den tilltalade och 

försvararen normalt kan utgå 
från att förhandling kan komma 
att äga rum på något av tingsrät-
tens tingsställen. Därför bör en 
tingsrätt anses vara belägen på 
de orter där den har tingsställe, 
när ersättningsregeln i rätte-
gångsbalken 21 kap. 10 § fjärde 
stycket tillämpas.

HD:s beslut den 25 maj 2016  
i mål nr Ö 6101-14  

(offentlig försvarare)
HD:s beslut den 25 maj 2016  

i mål nr Ö 6098-14 
(målsägandebiträde)

Unikt många prövningstillstånd i ett mål?
HD meddelar tre prövningstill-
stånd i ett och samma mål.

I det ena ärendet ska HD pröva 
rätten till rättshjälp för tiden 
innan rättshjälpen kom in. 
Käranden vann målet om en 
fordran mot sin före detta man. 
Men hon hade sökt rättshjälp 
först efter att huvudförhand-
lingen i tingsrätten hade 
avslutats. Tingsrätten och hov-
rätten begränsade svarandens 
ersättningsansvar som förlo-
rande part till endast kärandens 
kostnad för rådgivningsavgift 
och rättshjälpsbiträde. Enligt 
kärandens ombud har tings-
rätten felaktigt begränsat den 
ersättning för rättegångskostna-
der som svaranden ska betala 
till käranden, trots att hon vann 
målet och yrkade full ersättning 
för rättegångskostnader. Enligt 
ombudet är det viktigt att HD 
klargör att den vinnande parten 
i tvistemål har rätt till full ersätt-
ning för sina rättegångskostna-
der, även om rättshjälpen täcker 
bara en del av kostnaderna.

i det andra ärendet ska HD 
pröva rätten till ersättning till 
biträde enligt rättshjälpslagen. 
Ombudet som har sin verksam-
het i Stockholm fick inte yrkad 

ersättning för tidsspillan och 
utlägg för resor till och från 
Örebro. Hovrätten lämnade 
förhandsbeskedet att ombudets 
rätt till ersättning inte ska omfat-
ta de merkostnader för tidsspil-
lan och utlägg som kan uppstå 
på grund av att han har sin 
verksamhet långt ifrån Örebro, 
där domstolen ligger. Ombudet 
är därför, enligt hovrätten, inte 

berättigad till ersättning för tids-
spillan med mer än ersättning 
för resa till huvudförhandlingen. 
På motsvarande sätt ska yrkad 
ersättning för resa reduceras, 
enligt hovrätten.

Ombudet klagade och yrkade 
att han tillerkänns begärd er-
sättning för tidsspillan och 
utlägg. 

I det tredje ärendet ska HD 

pröva rätten till ersättning efter 
en felaktig kostnadsräkning. Ett 
ombud glömde att inkludera 
timmar avseende utfört arbete 
i sin kostnadsräkning. Misstaget 
rättades till omedelbart, men 
hovrätten tillerkände honom 
inte ersättning för samtliga tim-
mars arbete. Högsta domstolen 
meddelar nu prövningstillstånd.

i samband med att ett mål över-
klagades till hovrätten ingav 
ombudet en kostnadsräkning 
ifall prövningstillstånd inte 
skulle meddelas. När målet 
var i slutskedet ingavs en ny 
kostnadsräkning, men i denna 
glömde ombudets sekreterare 
att lägga till tiden som avsåg den 
första kostnadsräkningen – fem 
timmars arbete. Sekreteraren in-
såg omedelbart sitt misstag och 
skickade in en ny kostnadsräk-
ning. Men hovrätten tillerkände 
ombudet bara ersättning i enlig-
het med den första kostnadsräk-
ningen som inte inräknade de 
första fem timmarna. Ombudet 
anser att han ska tillerkännas 
ersättning för ytterligare fem 
timmars arbete.

Högsta domstolens mål 
nr T 484-16, Ö 2202-16 

och Ö 1692-16 (Göta hovrätts 
mål nr T 965-15)

Månadens advokat Fedja Ziga har lyckats med att få två PT:n i detta mål, läs mer 
på s. 61.
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Migrationsverket 
ändrar rutiner 
för förskotts-
betalningar
Migrationsverket har ytter-
ligare tillmötesgått Advo-
katsamfundet och ändrat 
rutinerna för förskottsutbetal-
ningar till offentliga biträden i 
migrationsärenden.

Advokatsamfundet har under 
en längre tid fört en dialog med 
Migrationsverket med anledning 
av att hanteringen av förskotts-
utbetalningar till offentliga bi-
träden i migrationsärenden inte 
har fungerat tillfredsställande. 
Det är därför mycket glädjande, 
anser Advokatsamfundet, att 
Migrationsverket nu ytterligare 
har tillmötesgått Advokatsam-
fundets påpekanden. Migra-
tionsverket förordar nu att det 
offentliga biträdet vid förskotts-
utbetalning inte endast kom-
mer att beviljas ersättning för 
utfört arbete överstigande åtta 
timmar, utan att biträdet även 
kommer att beviljas förskott för 
kostnader avseende tidsspillan, 
utlägg och mervärdesskatt, samt 
för utredning om biträdet har 
haft en utgift för denna.

Advokatsamfundet har även 
haft en dialog med Migrations-
verket angående medicinska 
åldersbedömningar.

läs mer på s. 64 om Advokat-
samfundets dialog med Migra-
tionsverket om förskottsbetal-
ningar och åldersbedömningar.

JK kritiserar Penningtvättut-
redningens förslag på en rad 
punkter.

Justitiekanslern ( JK) har lämnat 
sitt remissyttrande över 2015 
års penningtvättutrednings 
betänkande. I yttrandet framför 
JK kritiska synpunkter på flera 
punkter som gäller förslagen om 
sanktionsavgifter mot advokater 
och biträdande jurister på advo-
katbyråer.

Utredningen har bland annat 
föreslagit att sanktionsavgifter 
ska kunna utdömas vid sidan 
av Advokatsamfundets vanliga 
disciplinära påföljder, om en 
 advokat inte följer penning-
tvättslagstiftningen. När en 
advokat tilldelas en erinran 
eller varning för överträdelse av 
penningtvättslagen, föreslås att 
Advokatsamfundet ska över-
lämna till Justitiekanslern att 
avgöra om advokaten dessutom 
bör åläggas att betala en sank-
tionsavgift. Sanktionsavgiften 
ska vara lägst 5 000 kronor och 
högst ett belopp som motsvarar 
två gånger den vinst som advo-
katen har fått till följd av över-
trädelsen – eller, om ett sådant 
belopp inte går att fastställa, ett 
belopp motsvarande 1 000 000 
euro. Besluten om sanktions-
avgift och den disciplinära 

påföljden överklagas till Högsta 
domstolen.

Utredningen drar slutsatsen 
att det knappast finns utrymme 
för att anförtro någon annan 
myndighet än JK att besluta om 
sanktionsavgifterna. JK delar 
inte den bedömningen.

I remissvaret konstaterar 
JK att JK:s tillsynsuppgift över 
advokaterna syftar till att till-
godose allmänna intressen och 
ge samhället ett visst infly-
tande över Advokatsamfundets 
disciplintillsyn – som i princip 
är av privaträtts lig natur med 
vissa offentligrättsliga inslag. 
JK överklagar enligt praxis 
Advokat samfundets beslut bara 
när beslutet avser en viktig 
princi piell fråga och när starka 
skäl talar för en annan bedöm-
ning än i beslutet.

Uppgiften att besluta om 
sanktionsavgifter mot advokater, 
som utredningen föreslår, skiljer 
sig från JK:s nuvarande tillsyn 
av disciplinverksamheten. 
”Den är också helt främmande 
sett till Justitiekanslerns övriga 
ärendetyper och passar inte in 
i myndighetens verksamhet”, 
skriver JK. Mot den bakgrunden 
avstyrker JK förslaget att JK ska 
vara den myndighet som be-
slutar om att påföra advokater 
sanktionsavgifter.

Utredningen föreslår att sank-
tionsavgifter vid penningtvätt 
ska införlivas i dagens disciplin-
ära tillsynssystem för advokater. 
JK menar är det är ett allvarligt 
problem att beslut om sådana 
sanktionsavgifter inte passar in i 
det systemet. Enligt JK:s bedöm-
ning borde en särreglering på 
området för penningtvätt vara 
mera ändamålsenlig.

jk menar också att utredningens 
förslag väcker betänkligheter 
ur ett rättssäkerhetsperspektiv 
och ur ett större systematiskt 
perspektiv. Sanktionsavgifter 
mot advokater ska kunna prövas 
i bara en domstolsinstans: HD. 
Normalt sett hanteras sanktions-
avgifter i förvaltningsprocessen, 
med möjlighet till prövning i 
tre instanser. Enligt JK talar 
starka rättssäkerhetsskäl för att 
advokater bör få möjlighet till 
domstolsprövning i samma form 
och utsträckning som andra 
verksamhetsutövare, i förvalt-
ningsdomstolarna. Då undviks 
också risken för att HD respek-
tive Högsta förvaltningsdomsto-
len utvecklar olika praxis.

  
 
 
 
 

JK vill inte ha ansvar för att ålägga 
advokater sanktionsavgifter

JK avstyrker förslaget att JK ska vara den myndighet som beslutar om att påföra advokater sanktionsavgifter.

Advokatsamfundet har genomfört 
framgångsrika diskussioner med 
Migrationsverket i viktiga frågor som 
rör advokater.



Advokaten Nr 5 • 201610

Nyheter

Mahmut Baran, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, delade med sig av 
tankar kring karriärval och karriärmöjligheter under en föreläsning på Advokatsam-
fundet tisdagen den 24 maj.

Tillfälligheter och hårt arbete 
bakom framgångsrik karriär
Mahmut Baran, justitieråd i 
Högsta förvaltningsdomsto-
len, har aldrig  planerat sin 
karriär eller aktivt självmant 
sökt ett jobb. Hans karriär 
bygger helt på tillfälligheter 
och hårt arbete, berättade 
han under en föreläsning på 
Advokatsamfundet i maj.

Som 19-åring flydde Mahmut 
Baran från byn Kuşca i Tur-
kiet, där alla talar kurdiska, till 
Sverige. Med sig hade han en 
gymnasieutbildning. Kunska-
perna i engelska var begränsade 
och svenska behärskade han till 
en början inte alls.

– Jag insåg snabbt att jag var 
handikappad utan kunskaper i 
svenska och satsade på att lära 
mig språket. Goda kunskaper 
i svenska har varit nyckeln till 
min karriär, sade Mahmut Baran 
under en föreläsning på Advo-
katsamfundet den 24 maj.

efter kurser i svenska på olika 
studieförbund och Komvux kom 
han in på ekonomutbildning på 
Stockholms universitet. Därefter 
har karriären varit spikrak. 
Han har bland annat arbetat 
med kapitalbeskattning på 
Skatteverket. Under tiden som 
tjänsteman läste han också in en 
jur. kand. När han hade fått sin 
examen i juridik rekryterades 
han till advokatfirman Lager-
löf & Leman som senare blev 
Linklaters. Efter några år gick 
han över till advokatbyrån Bird 
& Bird, där han hjälpte till att 
bygga upp skatteavdelningen.

– Kombinationen av studier i 
ekonomi och juridik är mycket 
bra för affärsjurister, som jobbar 
mycket med årsredovisningar 

och balansräkningar. Jag hade 
stor nytta av båda mina utbild-
ningar när jag jobbade som 
advokat.

Övergången från att vara stat-
ligt anställd tjänsteman till att 
bli konsult på en advokatbyrå 
innebar dock en stor omställ-
ning.

– Som maktutövare på en 
myndighet är det jag som tjäns-
teman som bestämmer vad som 
är gällande rätt. Som konsult är 
det man säger bara ett inlägg 
i debatten. Du ska utifrån gäl-
lande rätt ge råd, sade han.

Mahmut Baran trivdes bra 
med advokatrollen och hade 
inga planer på att byta yrke när 
han i december 2013 uppma-

nades att söka en tjänst som 
justitieråd i Högsta förvaltnings-
domstolen.

– Det kom som en överrask-
ning och det var mycket smick-
rande att ens komma ifråga.

mahmut baran följde uppma-
ningen. I oktober 2014 tillträdde 
han tjänsten.

Under föreläsningen konsta-
terade han att det finns fyra 
klassiska yrken inom juridiken 
– att arbeta med myndighets-
utövning, advokat, domare och 
att arbeta med lagstiftningsar-
bete.

– Nu har jag täckt tre av dessa 
områden. Jag har inte så stor 
erfarenhet av lagstiftningsar-

bete, även om jag kom i kontakt 
med det på Skatteverket när vi 
föreslog förändringar av skat-
telagstiftningen.

mahmut baran har alltså gått 
från att vara en granskande 
tjänsteman via advokatrollen till 
att bli domare.

– Nu har jag inga andra lojali-
teter än gentemot lagen och de 
rättsprinciper som styr rättsut-
vecklingen. Det är så skönt att 
äntligen vara självständig, sade 
Mahmut Baran med ett stort 
leende. 

Han berättade också att han 
aldrig har planerat sin karriär 
eller självmant aktivt sökt ett 
enda jobb.

– Min karriär har skapats av 
tillfälligheter. Någon annan har 
alltid uppmanat mig att söka en 
tjänst, jag har blivit upptäckt. 
Men jag har alltid försökt göra 
mitt bästa på jobbet. Att göra ett 
bra, grundligt arbete är det som 
bäst hjälper dig i karriären, sade 
han och uppmanar unga jurister 
att tänka till ordentligt innan de 
säger att de inte kan ta sig an en 
arbetsuppgift.

– Och måste ni säga nej, gör 
det på ett snyggt sätt. Det får 
inte uppfattas som att ni inte vill 
ha mer att göra, sade Mahmut 
Baran.

Han betonade också vikten 
av att som advokat alltid finnas 
tillgänglig för sina klienter och 
svara på telefonsamtal och mejl 
så snabbt det bara går.  I dag är 
hans arbetssituation en annan.

– Jag får max tio mejl per dag 
och jag får inga tjänstesamtal. 
Jag behöver heller ingen tjäns-
tetelefon. Den telefon jag har 
finns i mitt tjänsterum. KK

HILDARY/ADVOKAT I FRAMTIDEN
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Gemensamt utsättnings-
schema införs i Stockholm
Stockholms tingsrätt har efter 
samråd med City åklagarkam-
mare och företrädare för brott-
målsadvokaterna i Stockholm 
beslutat att införa ett gemen-
samt utsättningsschema. 

Utsättningsschemat innebär 
bland annat att ungdomsmål och 
häktade mål med en förhand-
lingstid understigande tre tim-
mar ska sättas ut på måndagar 
och torsdagar. Schemat börjar 
tillämpas genast. Det kommer 
att följas upp och utvärderas 
löpande.

Utländska brottslingar 
utvisas ofta
Majoriteten av utländska med-
borgare som inte är folkbokförda 
i Sverige och som döms för all-
varliga brott utvisas. Det visar en 
analys från Brottsförebyggande 
rådet, Brå. Andelen utländska 
medborgare som utvisas på 
grund av att de har begått brott 
har varierat över tiden. Under 
2000-talet ledde i genomsnitt 
734 tingsrättsdomar per år till 
utvisning. År 2004 var antalet 
högst med 1 047 beslut om ut-
visning. Under perioden 2000–
2014 utvisades mellan 50 och 
85 procent av de utländska med-
borgare som inte var folkbok-
förda i Sverige och som dömdes 
för allvarliga brott som till exem-
pel mord, dråp, synnerligen grov 
misshandel, våldtäkt och grovt 
narkotikabrott. Men nästan 
hälften av dem som utvisades på 
grund av brott under perioden 
utvisades på grund av stöld, rån 
och andra tillgreppsbrott.

Andelen utländska medborgare som 
utvisas på grund av att de har begått 
brott har varierat över tiden.

Jenny Sverker deltar i Advo-
katsamfundets fadderprojekt. 
Hon ser många fördelar med 
att kunna bidra till integratio-
nen i samhället.

Sedan Advokatsamfundet tog 
initiativ till fadderprojektet för 
ensamkommande flyktingbarn 
och ungdomar har engage-
manget varit stort. Närmare 
200 advokater och biträdande 
jurister har anmält sitt intresse. 
En av dem är Jenny Sverker, as-
sociate i advokatfirman Delphis 
tvistelösningsgrupp.

– Jag tycker det är jätteviktigt 
att vara en del i att de som flytt 
från krig och övergrepp får 
möjlighet att komma in i det 
svenska samhället. Det kan inte 
bara vara en uppgift för offent-
liga institutioner, utan för alla 
oss som bor här, säger hon.

Sedan i januari är hon fadder 
åt 16-åriga Rita från Eritrea som 
i dag bor på ett flyktingboende i 
Huddinge.

– Vi brukar ses ungefär var 
tredje vecka. Första gången var 
samtalet lite trevande, även om 
hon redan kan mycket svenska. 
Rita berättade om sin bakgrund, 
om sin familj som bor i Sudan 

och lite om resan hit och vad 
den inneburit. Men jag har inte 
frågat särskilt om det, jag förstår 
att det kan vara ett känsligt 
ämne att ta upp, säger Jenny 
Sverker.

En del i att vara fadder är att 
visa vilka möjligheter som finns 
och hur det går till att studera, 
få jobb eller praktik.

– Just nu pratar vi bland annat 
om sommarjobb och sommar-
kurser. Jag kan hjälpa till att 
ansöka och visa vad som finns. 
Rita har sökt till en sommarmu-
sikskola som anordnas av ett 
studieförbund, berättar Jenny 
Sverker.

hon förstår att många tvekar 
kring att anmäla sig till fadder-
projektet. Det kan vara svårt att 
få tiden att räcka till.

– Men man kommer långt 
bara genom att vara sig själv och 
visa vad man gör i vardagen. 
Jag jobbar, har barn och flera 
aktiviteter på fritiden och jag 
bjuder in Rita till det jag tror att 
hon tycker är roligt att följa med 
på, säger Jenny Sverker.

Fadderskapet ska pågå ett 
år. Men för Jenny Sverker finns 
ingen tidsgräns. Kontakten 

med Rita kommer att fortsätta 
framöver. Nyligen blev det klart 
med uppehållstillstånd i Sverige, 
vilket de firade tillsammans.

– Att vara fadder ger en otrolig 
energi. Jag lär mig om de här 
frågorna och jag känner att jag 
tillför något. Att träffa en person 
så pass slumpmässigt är både 
roligt och givande, säger Jenny 
Sverker.

det svåraste för rita är att vara 
skild från sin familj men även 
att förstå hur samhället i Sverige 
fungerar. Det finns risk att bli 
isolerad när möjligheterna att 
träffa svenskar är små.

– Fler byråer borde öppna 
dörren för nyanlända. Många 
har kunskaper, ambitioner och 
kan tillföra mycket. Det finns 
inget att förlora på att bidra till 
mångfald, det stärker både sam-
hället och arbetsplatsen, säger 
Jenny Sverker.

Delphi har nyligen tackat ja 
till att delta i Handelshögskolans 
integrationsprojekt RAMP för 
nyanlända akademiker. Även 
det ett initiativ till ökad mång-
fald och en mer inkluderande 
samhällsutveckling. 

Peter Rehnfeldt

Viktigt faddrar visar möjligheter 
Jenny Sverker.
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Bekämpning av terror-
finansiering effektiviseras
Regeringen har gett ett antal 
myndigheter i uppdrag att vi-
dareutveckla och förstärka sitt 
samarbete för att effektivare 
bekämpa finansieringen av ter-
rorism. Säkerhetspolisen, Polis-
myndigheten (Finanspolisen), 
Åklagarmyndigheten, Ekobrotts-
myndigheten och Skatteverket 
ska se över hur de bättre kan 
samarbeta och själva ta initiativ 
för att förbättra arbetet mot fi-
nansiering av terrorism.

JO-kritik för bristande 
lättnader i restriktioner
JO riktar kritik mot en åklagare 
för att en häktad person inte har 
beviljats lättnader i restriktioner 
i större omfattning än vad som 
har skett. En man var häktad på 
grund av att han var misstänkt 
för grov misshandel. Han ålades 
under cirka fyra månader res-
triktioner avseende gemensam 
vistelse, brev eller annan försän-
delse, besök och telefonsamtal. 
Enligt JO har inte mannen bevil-
jats lättnader i restriktionerna 
i tillräcklig omfattning, särskilt 
eftersom han inte tilläts ha 
någon kontakt med sin hustru 
under hela brottsutredningen. 
Restriktionerna i förhållande till 
hustrun var, enligt JO, opropor-
tionerligt ingripande. JO anser 
att det borde ha varit möjligt att 
tillåta vissa brevförsändelser och 
bevakade besök efter att förun-
dersökningen delgetts mannen. 
I sitt beslut betonar JO vikten 
av att den som är häktad inte 
underkastas mer omfattande 
inskränkningar i sin frihet än vad 
som är absolut nödvändigt.

Eihab Abdrabou har i flera år 
arbetat som advokat i Syrien. 
I dag praktiserar han på Din 
Advokat i Stockholm. Hans 
önskan är att det blir smidi-
gare att få arbeta som jurist i 
Sverige. 

– Praktikplatsen på Din Advokat 
har gjort att jag kunnat återvän-
da till mitt liv och till mitt yrke, 
säger Eihab Abdrabou.

Han har bott två år i Sverige 
och fick genom en före detta 
klient till advokatbyrån Din 
Advokat kontakt med advokat 
Kristina Tollbäck. Tillsammans 
kom de fram till hur en praktik-
plats skulle kunna utformas.

– Vi som arbetar på Din 
Advokat såg en möjlighet att 
kunna bidra till integrationen 
av flyktingar i Sverige. Det enda 
som krävdes var att kontakta 
Arbetsförmedlingen, som i sin 
tur tog ett snabbt beslut. Eihabs 
praktik startade sedan direkt, 
berättar Kristina Tollbäck.

Många av byråns klienter är 
arabisktalande och i vissa mål 
kan det behövas dialog med 
kontaktpersoner eller juridiska 
ombud i andra länder. Då är 
Eihab Abdrabou en tillgång med 
sina kunskaper i både juridik 
och språk.

– Med hjälp av Eihab kan vi ge 
vissa arabisktalande 
klienter extra tid. Oro-
liga klienter kan lugnas 
och missförstånd redas 
ut. Eihab kan följa med 
till Migrationsverket, 
Kronofogden och an-
dra myndigheter och 
hjälpa till med sådant 
som klienterna annars 
fått klara själva. Det 
blir en extra service 
som gör att fler känner sig tryg-
gare, säger Kristina Tollbäck.

Sedan tidigare är Eihad 
engagerad i frågor kring utbild-

ning och jobb. Han har många 
kontakter i andra länder och vill 
förbättra integrationen. 

– Eihabs kunskaper om 
mänskliga rättigheter gör att 
han ibland ifrågasätter hur 
lagarna tillämpas här i Sverige, 

till exempel vid långa 
frihetsberövanden av 
förvarstagna eller om 
personer tas i förvar 
av Säpo. Det är beri-
kande att genom hans 
ögon få perspektiv på 
det svenska rättssys-
temet, säger Kristina 
Tollbäck.

Praktiktiden är tre 
månader. Därefter 

väntar sannolikt en hel del 
studier för Eihab Abdrabou. Var 
någonstans vet han inte, mer än 
att det blir någonstans i Sverige.

– Tyvärr ger byråkratin i Sve-
rige problem för jurister med 
utbildning från andra länder 
att kunna utföra sitt arbete här. 
Min önskan är att det ska finnas 
smidigare sätt att komma igång 
och arbeta än i dag, på liknande 
sätt som för lärare och läkare, 
säger Eihab Abdrabou. 

– Min önskan är att Advokat-
samfundet engagerar sig mer 
för integrationen av nyan-
lända med juristutbildning från 
utom europeiska länder, säger 
Kristina Tollbäck.

advokatsamfundet har sedan 
tidigare planerat att inom kort 
starta olika projekt för ökad in-
tegration. Läs mer på Advokat-
jouren på Advokatsamfundets 
hemsida.

Peter Rehnfeldt

Praktikplatsen på advokatbyrå
öppnar en väg in i samhället

Kristina Tollbäck.

Praktikplatsen på en advokatbyrå har öppnat en väg i in Sverige för Eihab Abdra-
bou.

JO betonar vikten av att den som 
är häktad inte underkastas mer 
inskränkningar i sin frihet än som är 
nödvändigt.
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Bertil Bengtsson, en verklig 
nestor i Juristsverige, har fyllt 
90 år. Bertil är fortfarande 
fullt verksam med rättsve-
tenskapligt författarskap 
och flera pågående statliga 
utredningsuppdrag.

I samband med födelsedagen 
hyllade Justitiedepartementet 
Bertil Bengtsson med ett semi-
narium den 11 maj på temat ”Det 
allmännas skadeståndsansvar”.

Statssekreteraren Catharina 
Espmark välkomnade de när-
varande framstående represen-
tanterna från Rättssveriges alla 
grenar.

– Det kanske är så att rätts-
väsendet inte är så bra på att 
ha legender, men om det finns 
några, så är Bertil en av dem, 
sa hon.

Hon berättade som exempel 
på Bertils entusiasm inför nya 
utmaningar att han i mars i 
år åtog sig att skriva en de-
partementspromemoria om 
elektroniska fraktsedlar vid 
vägtransporter. Bertil kom-
menterade att det visserligen 

var ett ämne som han inte hade 
ägnat sig särskilt mycket åt, men 
just därför var det så bra med 
uppdraget, för det behövde han 
för sin utbildnings skull!

sven unger var moderator för 
seminariet. I panelen ingick 
professor Håkan Andersson, Cla-
rence Crafoord, VD för Centrum 
för rättvisa, chefsjustitieom-

budsmannen Elisabet Fura och 
justitiekanslern Anna Skarhed.

Tanken är att Bertil Bengtsson-
seminarier ska hållas även kom-
mande år – alltid på platser dit 
man kan åka med tåg, med tanke 
på järnvägsentusiasten Bertil.

Efter diskussionen överläm-
nades en ny festskrift med titeln 
”Bertil Bengtsson 90 år” till 
jubilaren – den förra festskriften 

fick han 1993. Redaktionskom-
mittén hade lyckats hålla fest-
skriften fullständigt hemlig för 
Bertil, och det var en märkbart 
rörd och överraskad 90-åring 
som tog emot den vackra och 
digra boken.

En lång rad forskare, domare 
och ämbetsmän medverkar 
med artiklar i festskriften. Fyra 
advokater medverkar också 
med bidrag: Bengt Ivarsson, 
Dan Lindmark, Rose-Marie 
Lundström och Sven Unger; den 
sistnämnde har även ingått i 
redaktionskommittén. 

Både talarna vid seminariet 
och de medverkande i festskrif-
ten återkom till Bertils unika 
och otroligt omfattande bidrag 
till svensk juridik genom forsk-
ning, undervisning, juridiskt 
författarskap, dömande och 
lagstiftningsarbete under sju 
decennier – och betonade lika 
mycket Bertils ojämförliga 
kunskaper på olika områden av 
juridiken i förening med osan-
nolik snabbhet och säkerhet, 
som hans vänliga och anspråks-
lösa personlighet.  MA

Anne Ramberg kritiserade lag-
förslaget om begränsningar av 
uppehållstillstånd.

Ett seminarium i riksdagen om 
migrations- och flyktingpolitik 
arrangerades den 7 juni av Con-
cord, en civilsamhällesorganisa-
tion om EU:s utvecklingssam-
arbete och utvecklingspolitik, 
tillsammans med Centern och 
Miljöpartiet. Seminariet hand-
lade särskilt om regeringens lag-
förslag om att tillfälligt begränsa 
möjligheten att få uppehållstill-
stånd i Sverige, som behandlas i 
riksdagen den 21 juni.

Justitie- och migrations-
minister Morgan Johansson 

inledde seminariet med att ge 
en bakgrund till flyktingsituatio-
nen i Sverige under hösten 2015 
och hur regeringen har agerat i 
frågan.

Elisabeth Dahlin, generalse-
kreterare för Rädda Barnen, 
talade om de risker som reger-
ingens lagförslag innebär när det 
gäller barn. Hon konstaterade att 
förslaget enligt Rädda Barnens 
uppfattning strider mot FN:s 
barnkonvention och mot EU:s 
familjeåterföreningsdirektiv.

Anne Ramberg, generalsekre-
terare för Sveriges advokatsam-
fund, utvärderade lagförslaget 
i relation till internationella 
konventioner.

Hon menade att lagförslaget 
är dåligt underbyggt, och att 
det brister i beredningskravet 
enligt regeringsformen. Hon 
ifrågasatte om förslaget, liksom 
det genomförda förslaget om ID-
kontroller vid inresa till Sverige, 
är förenligt med nationell rätt, 
EU-rätt och internationell rätt.

Anne Ramberg påpekade att 
lagförslaget har mött allvarlig 
och samstämmig kritik från 
remissinstanserna. Hon menade 
också att regeringen ägnade sig 
åt en egenartad lagstiftnings-
teknik: Den ålägger Migrations-
verket att inte tillämpa den nya 
lagen, om det visar sig att den 
enligt Migrationsverkets bedöm-

ning inte uppfyller Sveriges 
internationella åtaganden.

– Att riksdagen skulle stifta 
en lag som den redan innan 
den har antagits inte anser sig 
kunna ta ansvar för inger starka 
betänkligheter, sa hon.

Anne Ramberg uppmanade 
riksdagsledamöterna:

– Låt inte de alarmistiska hot-
bilderna om landets undergång 
styra, och låt inte rädslan bli er 
rådgivare.

Seminariet avslutades med en 
kort paneldebatt med riksdags-
ledamöterna Johan Forsell (M), 
Maria Ferm (MP), Christina Höj 
Larsen (V) och Johanna Jönsson 
(C). MA

Bertil Bengtsson – 90 år och fullt verksam

”Låt inte de alarmistiska hotbilderna styra”

Bertil Bengtsson.
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Nu lanseras nya versioner av 
Advokatsamfundets webb-
platser.

De nya webbsidorna har en ny, 
luftigare form och en ändrad 
innehållsstruktur. Menyer och 
funktioner har annan utform-
ning. Sökmöjligheterna på de 
nya webbplatserna är avsevärt 
förbättrade och gör det enkelt 
att snabbt hitta rätt information. 
Syftet med den nya utform-
ningen är att göra webbsidorna 
tydligare och användbarare.

Allt innehåll från de tidigare 
webbplatserna finns kvar, men 
återfinns på andra ställen på 
webbsidorna. 

Den största skillnaden är att 
Advokatnätet försvinner som 
egen webbplats. Innehållet och 

funktionerna från Advokatnä-
tet har flyttats in till Advokat-
samfundets huvudwebbplats. 
Användar-id och lösenord vid 
inloggning är desamma som 
hittills, men sidorna där man 
ändrar uppgifter i matrikeln och 
i uppdragslistorna för domstols-
förordnanden och ser uppgifter 
om sina kurser finner man i 
fortsättningen under rubriken 
Mina sidor i toppmenyn. 

en viktig nyhet är att webbsi-
dornas utseende anpassar sig 
beroende på om man ser dem i 
en vanlig dator med stor skärm, 
på en läsplatta eller i en mobil-
telefon.

Tidskriften Advokaten kan 
numera läsas dels i form av 
webbartiklar på webben, dels 

som blädderbar tidning på 
skärmen.

nu lanseras också en helt ny 
webbplats som vänder sig till 
den rättssökande allmänheten: 
Advokatjouren – en webbplats 
där allmänheten får information 
om advokater och advokattjäns-
ter och kan få hjälp med att hitta 
rätt advokat. Den innehåller 
sökfunktioner för att hitta rätt 
advokat i Sverige och Europa. 
Advokatjouren ger råd vad man 
ska tänka på inför mötet med en 
advokat. Vidare finns upplys-
ningar om advokatens skyldig-
heter och vad en klient kan göra 
vid missnöje med advokatens 
utförande av uppdraget. På Ad-
vokatjouren finns också artiklar 
om vardags juridik. Från och 

med i höst kommer den också 
att innehålla en möjlighet att 
ställa frågor till advokat inom ett 
flertal områden. Advokatjouren 
kommer även att komplet-
teras med ytterligare innehåll. 
På Advokatjouren finns även 
information om olika projekt 
som Advokatsamfundet driver. 
Till exempel kommer det att 
några gånger under hösten 
att anordnas öppet hus på 
Advokatsamfundets kansli, för 
asylsökande och dem som har 
fått uppehållstillstånd, i syfte att 
lämna information om asylfrå-
gor med mera. Advokatsam-
fundet kommer också att starta 
med en månatlig kostnadsfri 
föreläsningsserie i aktuella rätts-
politiska frågor, dit allmänheten 
är inbjuden.

Advokatsamfundets webbplatser får ny form



Advokaten Nr 5 • 2016 1515

Nyheter

Stor osäkerhet råder kring 
vilka etiska regler som ska 
tillämpas i samband med 
internationella skiljeförfa-
randen. Ovissheten gör att 
advokater från olika länder 
inte arbetar utifrån samma 
förutsättningar.

Behovet av tydliga etiska regler 
vid internationella skiljeförfa-
randen har ökat på senare år. 
Tidigare var det främst euro-
péer och nordamerikaner som 
deltog i internationella skilje-
förfaranden. De tyckte inte att 
det behövdes formella regler, 
utan att det var underförstått 
hur förfarandet skulle gå till. Det 
konstaterade Catherine Rogers, 
professor i juridik med fokus på 
internationella skiljeförfaranden 
vid Penn State University, vid 
ett seminarium på Stockholm 
Centre for Commercial Law på 
Stockholms universitet i maj. 

– Men hur ska parter från till 
exempel Brasilien och Korea 
veta hur de ska agera i samband 
med ett internationellt skiljeför-
farande om inget finns nedskri-
vet, sade Catherine Rogers.

Hon berättade att skillnaden 
är stor mellan vilka etiska regler 
som gäller i common law-län-
der, som USA och Storbritan-
nien, och civil law-länder, som 
Tyskland och Italien. 

Ett exempel är synen på att 
förbereda 
vittnen inför 
förhör. 

– Förutsätt-
ningarna blir 
inte desamma om den italienska 
advokaten inte förbereder ett 
vittne före vittnesmålet, medan 
den amerikanska advokaten 
noggrant ser till att vittnet kom-
mer ihåg alla viktiga fakta och 
fokuserar på de frågor som är 
relevanta.

Själv anser Catherine Rogers 
att självreglering av de etiska 

reglerna på internationell nivå 
är rätt väg att gå.

– Det är viktigt att det blir 
tydligt när särskilda regler för 
internationella skiljeförfaranden 
ersätter nationella etiska regler, 
sade hon.

efter catherine rogers fram-
förande berättade Advokat-
samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg att Advokatsam-
fundet alltid har varit en varm 
förespråkare för självreglering.

– Om vi fortsätter att under-
hålla, utveckla och tillämpa för-
nuftiga och ansvarsfulla regler 
kan vi bevara rätten till självreg-

lering. Själv-
reglering är 
en nödvändig 
förutsättning 
för ett obe-

roende advokatsamfund, sade 
Anne Ramberg och betonade 
vikten av att de etiska reglerna 
kontinuerligt ses över för att 
passa in i dagens samhälle.

Även Anne Ramberg under-
strök att nationella skillnader 
vad gäller etiska regler försvårar 
arbetet för advokater.

– Det är uppenbart att det 

krävs regler för val av etiska 
standarder. För att uppnå 
detta behöver berörda parterna 
samarbeta, särskilt advokatsam-
funden – både på nationell och 
internationell nivå. Jag tror att 
IBA, ABA och CCBE kan bidra 
med mycket i det här arbetet, 
sade hon och tillade:

– Det är viktigt att alla inblan-
dade vet vilka regler som gäller 
och att samma regler gäller för 
alla parter. Först då blir förut-
sättningarna desamma för alla 
parter.

i sverige är huvudregeln att för 
medlemmar i det svenska ad-
vokatsamfundet gäller svenska 
etiska regler – oberoende av i 
vilken miljö de verkar.

Men Advokatsamfundet har 
justerat de etiska reglerna. En 
ny bestämmelse har införts, 
enligt vilken advokater som 
sitter som skiljedomarna inte 
omfattas av jävsreglerna.

– Det innebär dock inte att 
skiljemän inte omfattas av några 
jävsregler alls, enbart att reg-
lerna kommer från annat håll. 
En sådan källa är IBA:s jävsreg-
ler, sade Anne Ramberg. KK

Oklart vilka etiska regler som gäller 

vid internationella skiljeförfaranden

HFD-domar om ersättning 
till offentliga biträden
Högsta förvaltningsdomstolen 
(HFD) meddelade onsdagen den 
4 maj två domar om ersättning 
för tidsspillan till distansbiträde. 
Högsta förvaltningsdomstolen 
fastställer i domarna att för ett 
offentligt biträde, som är ett så 
kallat distansbiträde men som 
saknar rätt till ersättning för 
merkostnader, ska ersättning för 
tidsspillan och utlägg bestäm-
mas utifrån samma schablon 
som tillämpas för en offentlig 
försvarare i motsvarande situa-
tion.

Läs mål nr 6667-13 och mål 
nr 2393-14

Nytt sätt att se på 
organiserad brottslighet
Begreppet ”organiserad brotts-
lighet” används på ett felaktigt 
sätt och saknar en tydlig defini-
tion. Det får allvarliga konse-
kvenser för både brottsbekämp-
ningen och för demokratin. Det 
menar Amir Rostam, vid socio-
logiska institutionen vid Stock-
holms universitet. Forskningen 
och brottsbekämpande myndig-
heter har i decennier försökt att 
definiera begreppet organiserad 
brottslighet på hundratals olika 
sätt. Men att försöka definiera 
begreppet begränsar våra möj-
ligheter att förstå det, menar 
Rostami, som anser att vi i stäl-
let bör använda grundläggande 
teorier om social organisering 
för att både förstå och bekämpa 
den här typen av brottslighet. 
Därför argumenterar han för att 
”kriminell organisering” är ett 
bättre sociologiskt begrepp att 
utgå ifrån. 

Läs mer: Criminal Organizing: 
Studies in the Sociology 

of Crime

”Kriminell organisering” är ett bättre 
sociologiskt begrepp än "organiserad 
brottslighet", enligt Amir Rostam.

LÄS MER

”Ethics in International 
Arbitration” av Catherine Rogers

Anne Ramberg och Catherine Rogers.
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Skadeståndsansvar för 
vårdnadshavare utreds
Regeringen har givit Brottsföre-
byggande rådet, Brå, i uppdrag 
att utvärdera reformen om ett 
skärpt skadeståndsansvar för 
vårdnadshavare. Den 1 septem-
ber 2010 infördes ett strängare 
skadeståndsansvar för föräldrar 
som har vårdnaden om ett barn. 
Syftet med reformen var att 
motverka ungdomsbrottslig-
het och förhindra att ungdomar 
väljer en vanekriminell livsstil. 
I uppdraget ingår att bland an-
nat belysa i vilken omfattning 
föräldrar med tillämpning av 
bestämmelserna i 3 kap. 5 § ska-
deståndslagen har dömts att be-
tala skadestånd för skador som 
deras barn har orsakat genom 
brott, och om föräldrar har för-
mått betala det skadestånd som 
de har dömts att betala och vilka 
konsekvenser som skadestånds-
ansvaret har fått för familjerna.

Bevislättnad om 
identiteter
En kvinna och barn får bevislätt-
nad avseende sina identiteter 
och tillstånd att återförenas med 
make i Sverige. Kvinnan och hen-
nes barn har sökt uppehållstill-
stånd på grund av anknytning till 
skyddsbehövande make/far med 
permanent uppehållstillstånd 
i Sverige. Hon och barnen har 
samtliga getts bevislättnad avse-
ende sina identiteter. Vidare har 
det äldsta barnet, en tjugoårig 
dotter, uppfyllt kraven på hus-
hållsgemenskap och ett särskilt 
beroendeförhållande. Samtliga 
har beviljats permanent uppe-
hållstillstånd.
Migrationsöverdomstolen MIG 
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Hanan ser och kan
förklara kulturskillnader
Hanan Alkhuder från Syrien 
har sedan i augusti en prak-
tikplats på Advokathuset i 
Kristianstad. Målet är att 
framöver kunna arbeta som 
jurist i Sverige.

Det är egentligen en tillfällighet 
att Advokathuset i Kristianstad 
i dag har praktikanten Hanan 
Alkhuder hos sig.

– En kollega fick kontakt med 
Hanan. Vi var nyfikna på att se 
hur en praktik skulle fungera 
eftersom hon studerat juridik i 
Syrien. Så vi inledde praktikti-
den förutsättningslöst, berättar 
Melka Kjellberg på Advokathu-
set Kristianstad.

Det är något som de fem med-
arbetarna på advokatbyrån inte 
ångrar. Alla ser stora fördelar 
med att öka mångfalden på 
arbetsplatsen.

– Hanan ser och kan förklara 

kulturskillnader som vi annars 
kanske inte skulle uppfatta. Hon 
ger också nya perspektiv i alla 
olika typer av mål, inte minst i 
vårdnadstvister. Klienterna får 
samtidigt ett ökat förtroende för 
oss när de ser att Hanan är med, 
säger Melka Kjellberg.

praktiken är ungefär 20 tim-
mar i veckan och kommer i 
första hand att fortsätta fram till 
november.

– Arbetsuppgifterna varierar. 
Hanan är med vid klientbesök, 
hon går igenom förundersök-
ningar och kan hitta oklarheter 
i vittnesmål och annat. Hon kan 
vid vissa tillfällen också vara 
stöd som tolk. Inte minst har 
hon ögonen på oss som jobbar 
här. Vi tror att vi är väldigt 
tydliga, men så är det inte alltid. 
Då är det oerhört nyttigt att 
uppmärksammas på det. Hon är 

en guldklimp här på kontoret, 
säger Melka Kjellberg. 

För Hanan som bott i Sverige 
i drygt tre år är det en lång väg 
till att kunna arbeta som jurist i 
Sverige. Hennes utbildning från 
Syrien måste kompletteras och 
språket är en stor utmaning, 
trots att hon redan talar bra 
svenska.

– Jag lär mig mycket om hur 
det juridiska systemet i Sverige 
fungerar. Det är mycket som 
är annorlunda jämfört med 
i Syrien, till exempel inom 
familjerätt. Jag har också lärt 
mig mycket svenska genom 
praktiken och lärt känna många 
personer. Just nu arbetar jag 
samtidigt med ensamkomman-
de flyktingbarn och är även god 
man. Man måste kämpa på. Mitt 
mål är att ta en juridisk examen, 
säger Hanan Alkhuder.

Peter Rehnfeldt

Hanan Alkhuders mål är att ta en juridsk examen.

Nu ska reformen om skärpt skade-
ståndsansvar för vårdnadshavare 
utredas.



Observera att olika rabatterbjudanden ej kan kombineras. 

KURSER SOM SPÄNNER ÖVER ALLA RÄTTSOMRÅDEN
Välrennomerade experter stärker din kompetens. Se fullt kursutbud på VJS.SE

BOKA PÅ VJS.SE

23 aug      De nya patent- och marknadsdomstolarna 
30 aug      Civilprocessrätt - fördjupning  
           
6 sep      Entreprenadjuridik 1            
6 sep        Penningtvätt                                                                                                    
7 sep      Skadestånd i avtalsförhållanden  
8 sep          Förvaltningsprocessen      
13 sep        Arbetsrätt 3              
14 sep      Praktisk förhandlingsteknik        
15 sep      Dödsboförvaltning - fördjupning 
15 sep      Offentlig upphandling 2016          
21 sep       Offentlig upphandling från A till Ö  
22 sep      Tillståndsprocessen enligt miljöbalken 
28 sep      Den nya dataskyddsförordningen 
 
4 okt      Exploaterings och markanvisningsavtal 
4 okt      Internationella kommersiella avtal  
6 okt      EU-rättslig process och metod  
11 okt         Arbetsrätt 1     
12 okt         Idrottens avtal och process  
13 okt      Förhandla framgångsrikt med Viveca Sten 
18 okt      Överprövning av offentlig upphandling 
18 okt      Stiftelseförvaltning i praktiken 1  
19 okt      Stiftelseförvaltning i praktiken 2  
19 okt      Miljörättsdagen 2016  
20 okt      Miljörätt - fördjupningskurs  
20 okt      Pensionsstiftelser 2016 
 
 

26 okt      Kommunala bolag   
26 okt      Kränkningar 
27 okt      Contract drafting - the key clauses  
28 okt      Rehabiliteringsskyldigheten   
 
8 nov       Arbetsrätt 2 - fördjupning   
8 nov       Asylrätt     
9 nov       Detaljplaner och MKB 
10 nov       Beskattning av fastigheter   
15 nov       Miljörätten i entreprenadförhållandet 
17 nov       Bostadsrätt och markexploatering 
17 nov       Personuppgiftslagen för offentlig sektor 
22 nov       Stiftelser 2016    
22 nov       Bodelningsförättaruppdraget  
23 nov       Internationell arvsrätt 
24 nov       Arbetsrättsliga förhandlingar  
24 nov       Förvaltningsprocessen - fördjupning 
25 nov       Skäligt omplaceringserbjudande  
29 nov       Entreprenadjuridik 2 - fördjupning  

1 dec       Arbetsrättsprocessen     
1 dec       Upphandlingskonferensen 2016 
7 dec       Fel i fastighet    
8 dec       IT-rätt 2016    
12 dec       Penningtvätt    
14 dec       Personuppgiftslagen för privata sektorn 
15 dec       Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag 
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Palestinierna efterlyser
stöd för rättsstaten
Den palestinske advokaten 
Raji Sourani talade vid ett 
seminarium i Stockholm den 
17 maj på temat ”Perspektiv 
på mänskliga rättigheter i 
Palestina”.

Raji Sourani leder Palestinska 
centret för mänskliga rättigheter 
i Gaza, som han också har grun-
dat. Sourani sitter i styrelsen för 
International Legal Assistance 
Consortium, ILAC. Han tillde-
lades Right Livelihood Award, 
”alternativa Nobelpriset”, 2013.

Seminariet arrangerades av 
Utrikespolitiska institutet, ILAC, 
Right Livelihood Award Founda-
tion och Kvinna till kvinna.

Journalisten och Mellanöster-
nexperten Bitte Hammargren, 
redaktör för UI:s tidskrift Utri-
kesmagasinet, och Pål Wrange, 
professor i folkrätt vid Stock-
holms universitet, bidrog med 
kommentarer.

Raji Sourani påminde om 
att det nästa år är 50 år sedan 
Israel ockuperade Gazaremsan, 
och att det om två år är 
70 år sedan flykten av 
araber från de områden 
som skulle bilda Israel.

det är 22 år sedan 
Osloavtalet om pales-
tinskt självstyre under-
tecknades. Men Raji 
Sourani menade att läget 
i Palestina är värre än någonsin, 
politiskt, socialt och ekonomiskt. 
Enligt Sourani befinner sig 
Gaza, med omkring 2 miljoner 
människor som bor på en yta 
av 365 kvadratkilometer, i ett 
belägringstillstånd, där männ-
iskor och varor på ett tidigare 
aldrig skådat sett hindras från 
att komma in i eller ut från 

området. Det har lett till att 65 
procent av befolkningen är ar-
betslös, 90 procent lever under 
fattigdomsgränsen, och 85 pro-
cent är beroende av bistånd från 
World Food Programme och 
andra aktörer – trots att Gaza 
har bland de högsta andelarna 

universitetsutbildade 
och praktiskt taget ingen 
analfabetism, men välut-
bildad arbetskraft och en 
stark grupp affärsmän.

Raji Sourani nämnde 
en rad exempel på at-
tacker i Gaza som har 
krävt civila dödoffer och 
som har förstört byggna-

der och infrastruktur.
– Situationens allvar medför 

att människor har behov av 
värdighet och rättvisa, sa Raji 
Sourani.

Men enligt Raji Sourani kan 
palestinierna inte kan få rättvisa 
genom att vända sig till Israels 
rättssystem, eller till interna-
tionella organ, och inte heller 

genom den internationella 
brottmålsdomstolen ICC.

– Krigsförbrytarna åtnjuter 
utökad juridisk-politisk immuni-
tet, sa Raji Sourani.

raji sourani talade också om si-
tuationen på Västbanken. Enligt 
Sourani tillämpas en politik för 
etnisk rensning genom adminis-
trativa procedurer på palesti-
nierna, kristna och muslimer, i 
Jerusalem. En kedja av bosätt-
ningar byggs runt Jerusalem, 
som tillsammans med muren 
på Västbanken – Sourani kallar 
den ”apartheidmuren” – skär 
av tiotusentals palestinier från 
kontakt med resten av Västban-
ken, där många av dem har sina 
bostäder och sin jordbruksmark 
på andra sidan muren.

– Att bo där är en omöjlig upp-
gift, sa Raji Sourani.

Det handlar enligt Raji 
Sourani om att två olika lagar 
tillämpas på Västbanken – den 
ena på de israeliska städerna, 

bosättningarna och vägarna, 
den andra på palestinierna.

– Vi talar i korthet om en ny 
sorts apartheid. Den är ny i sitt 
slag, för den här uppdelningen 
är brutalare och blodigare, säger 
våra kolleger i Sydafrika som 
levde under apartheid, sa Raji 
Sourani.

Raji Sourani sa att hans familj 
har bott på den palestinska Ga-
zaremsan i nio generationer.

– Jag är 62 år. Jag har ingen 
nationalitet. Och om jag har 
rätt att bo i Gaza avgörs inte av 
Palestinska myndigheten, utan 
av den israeliska ockupations-
makten. Det vi behöver är stöd 
för rättsstaten, ”rule of law”, 
deklarerade han.

Raji Sourani sa att palestini-
erna drömmer om rättvisa och 
värdighet och att de har lärt sig 
av historien.

– Vi förlorar aldrig hoppet. 
Morgondagen är vår, och ingen 
kan ta hoppet ur våra hjärtan 
och sinnen, sa Raji Sourani. MA

Förstörda byggnader i Gaza. 

Raji Sourani.
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Riktlinjer om skydd 
för advokatsekretess
Vid CCBE:s plenarsession i Lyon 
den 20 maj publicerade CCBE 
sina rekommendationer om 
skydd för advokatsekretessen i 
samband med övervakningsåt-
gärder. Rekommendationerna 
syftar inte bara till att skydda 
och garantera advokatsekretes-
sen och tystnadsplikten, utan 
– vilket är ännu viktigare – till att 
skydda medborgarnas rättighe-
ter och rättsstaten.

Advokatsekretessen är en 
kärnprincip i advokatyrket, som 
framhävs i CCBE:s regler om god 
advokatsed: ”Advokatens tyst-
nadsplikt tjänar rättskipningens 
och klientens intressen. Den 
är därför berättigad till särskilt 
skydd av staten.”

Syftet med CCBE:s rekom-
mendationer är att informera 
lagstiftare och makthavare om 
de normer som måste upprätt - 
hållas för att säkerställa att 
advokat sekretessen inte under-
mineras av statens övervak-
ningsåtgärder.

CCBE:s ordförande Michel 
Benichou uttalade i samband 
med att rekommendationerna 
publicerades:

– CCBE har länge motsatt sig 
övervakning av kommunika-
tion mellan advokat och klient, 
och uppmanar EU att skapa ett 
rättsligt skydd för advokatsekre-
tessen mot statlig övervakning. 
Under det senaste året har CCBE 
framgångsrikt intervenerat i 
fall där advokatsekretessen har 
kränkts genom övervaknings-
åtgärder. De här rekommenda-
tionerna är ett ytterligare steg i 
rätt riktning för att försäkra att 
denna grundläggande princip 
och rättsstaten skyddas på hög-
sta nivå.

Europadomstolen slår i en 
färsk dom fast att det kan 
strida mot Europakonventio-
nen om de mänskliga rättighe-
terna att inte låta en advokat, 
som står inför ett advokatsam-
funds disciplinnämnd, komma 
till tals.

En advokat verksam i Linz i 
Österrike vände sig till Euro-
padomstolen därför att han 
inte hade getts möjlighet att bli 
muntligen förhörd i samband 
med ett disciplinärt förfarande 
emot honom.

Bakgrunden till ärendet är en 
brottsutredning i den regionala 
domstolen i Linz (Landesgericht 
Linz) 2006 mot en regional 
politiker och en moldavisk med-
borgare. De var båda misstänkta 
för människohandel. En orga-
nisation, där regionalpolitikern 
var ordförande, gav advokaten 
i uppdrag att företräda den 
moldaviska medborgaren i 
brottmålet. Efter att advokaten 
åtagit sig ärendet behöll han 
kontakten med politikern och 
försåg denne med information 
som rörde brottsutredningen 
mot den moldaviska medborga-
ren. Advokaten företrädde inte 
regionalpolitikern i brottmålet. I 
samband med det straffrättsliga 
förfarandet mot politikern an-

mälde domaren i den regionala 
domstolen i Linz till advokat-
samfundet i delstaten Ober-
österreich att han misstänkte 
att advokaten företrädde två 
parter i samma mål, så kallad 
dubbelrepresentation (Doppel-
vertretung).

i juli 2007 inleddes en förun-
dersökning mot advokaten. Han 
misstänktes för att ha försökt 
hjälpa förövaren, begått mened 
och förfalskat bevis. I december 
samma år återkallade advokat-
samfundets disciplinnämnd 
tillfälligt advokatens rätt att 
företräda klienter i brottmål vid 
tre domstolar i Linz. Advokaten 
hördes inte innan beslutet fat-
tades. Disciplinnämnden ansåg 
att den tillfälliga åtgärden var 
proportionerlig med hänsyn till 
de anklagelser som riktades mot 
advokaten. Advokaten överkla-
gade det interimistiska beslutet 
och motsatte sig bland annat att 
han inte hade blivit hörd innan 
beslut fattades. Vidare ansåg 
han inte att åtgärden stod i pro-
portion till de anklagelser som 
riktades mot honom.

i juni 2011 friade den regionala 
domstolen i Linz advokaten på 
alla punkter. Några månader 
senare hävde advokatsamfundet 

det interimistiska beslutet.
Advokaten begärde 500 000 

euro i skadestånd för den 
ekonomiska skada han lidit på 
grund av disciplinnämndens 
beslut att förbjuda honom att 
företräda klienter i brottmål vid 
Linz domstolar i 46 månader. 
Dessutom begärde han 60 000 
euro för att hans anseende hade 
skadats och att avstängningen 
hade varit psykiskt påfrestande.

europadomstolen skriver i sin 
dom att avsaknaden av muntlig 
förhandling i förfarandet i dis-
ciplinnämnden, i den specifika 
situation då det handlar om att 
tillfälligt hindra advokaten att 
företräda klienter i domstol, 
strider mot artikel 6.1 i Europa-
konventionen om rätten till en 
rättvis rättegång. Det handlar 
alltså inte om en generell rätt till 
muntlig förhandling. Domstolen 
skriver också att det faktum att 
det har konstaterats att avsak-
naden av muntlig förhandling 
strider mot konventionen i sig 
utgör skälig gottgörelse för den 
ideella skada advokaten har 
lidit. 

läs domen på Advokatsamfun-
dets webb den 12 maj, målet 
Helmut Blum mot Österrike 
(ansökan nr 33060/10).

Avsaknad av muntligt förhör 
stred mot Europakonventionen

Europadomstolen fastslår rätten att låta en advokat, som står inför ett advokatsamfunds disciplinnämnd, komma till tals.
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Reportage Högsta domstolen

Marianne Lundius lämnar över ordförandeskapet i Högsta dom-
stolen till Stefan Lindskog. De två har en hel del gemensamt. Båda 
har tidigare varit advokater. Och de två har varit nyckelpersoner i 
arbetet med att modernisera Högsta domstolen och att utveckla 
prejudikatbildningen. Här berättar de öppenhjärtigt om vad som 
kallats aktivistiska Högsta domstolen och andra viktiga frågor.

TEXT OCH FOTO: TOM KNUTSON

i Högsta  domstolen
Ordförandebyte
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Reportage Högsta domstolen

i Högsta  domstolen
Ordförandebyte

Högsta domstolen har sina lokaler 
i Bondeska palatset i Gamla stan.

Byggnaden började uppföras på 
1660-talet som privatbostad för 

riksskattmästaren Gustaf Bonde. 
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Reportage xxxxxx

Marianne Lundius lämnar över ord-
förandeskapet i Högsta domstolen 
till Stefan Lindskog efter mycket 
intensiva och krävande år. När hon i 
dag blickar tillbaka är hon nöjd med 
de grundläggande förändringar 
som har genomförts under hennes 
ordförandeskap.

Marianne Lundius är på ett strålande 
humör när vi träffas för intervjun. 
Marianne berättar om den lättnad 
hon känner sedan hon lämnat över 
ansvaret för ordförandeskapet i Hög-
sta domstolen, HD, samtidigt som 
hon saknar överläggningarna i de 
intressanta målen och alla arbets-
kamraterna. Åren som ordförande 
har varit spännande och roliga men 
samtidigt arbetskrävande och inten-
siva.  Marianne var van vid intensiva 
dagar från sin tid som advokat men 
åren som ordförande har varit än mer 
krävande.

När Marianne kom till HD år 1998 
förvånades och överraskades hon av 
att verksamheten inte kunde anses 
bedrivas i takt med tiden. Arbetet be-
drevs inte så rationellt och effektivt 
som det borde, framförallt tog annat 
än prejudikatbildningen en alltför 
stor del av resurserna i anspråk, nå-
got som flera av Mariannes företrä-
dare påpekat. Kontakterna mellan 
revisionssekreterare och justitieråd 
var i viss mån begränsade, bland an-
nat på grund av att kansliet och flera 
revisionssekreterare satt i en annan 
byggnad. Inte heller var domstolen 
särskilt utåtriktad mot omvärlden, 
snarare sluten.

När Marianne blev ordförande år 

En     lång resa till
dagens moderna HD

MARIANNE LÄMNAR                                 ORDFÖRANDESKAPET I HD

Reportage Högsta domstolen
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2010 tänkte hon att hon skulle kunna 
förverkliga sina idéer om en organisa-
tion som var mer ändamålsenlig för 
domstolens huvuduppgift, prejudi-
katbildningen.

– Jag satte upp som mål för HD:s 
verksamhet att HD skulle ha en effek-
tiv prejudikatbildning med hög kvali-
tet. I effektiviteten ligger att domsto-
len ska ha korta handläggningstider. 
Det ska gå snabbt att få fram avgöran-
den, och domstolen ska besvara rätt 
frågor, det vill säga sådana frågor som 
efterfrågas i rättssamhället. I den höga 
kvaliteten ligger att skrivningarna i 
HD:s avgöranden är tydliga och bra 
så att omvärlden i de flesta fall uppfat-
tar våra avgöranden lätta att förstå. I 
juridiskt tekniskt komplicerade frågor 
kan det emellertid vara svårt att skriva 
på ett för gemene man lättfattligt sätt.

med olika medel drogs ett omfattande 
arbete med att modernisera HD:s 
verksamhet igång. En sak som var up-
penbar var att det fanns för lite tid för 
framför allt revisionssekreterarna att 
arbeta med de svåra målen som hade 
fått prövningstillstånd, det vill säga 
med prejudikatbildningen. I stället 
tog andra mål som var ointressanta ur 
prejudikatsynpunkt över, både för le-
damöter och inte minst för revisions-
sekreterare. De dåvarande revisions-
sekreterarna ägnade cirka 75 procent 
av sin tid åt annat än prejudikatbild-
ning.

– Detta var otillfredsställande och 
det gällde att ändra på situationen. 
Merparten av tiden skulle ägnas åt de 
svåra frågorna; att först vaska fram 
intressanta prejudikatfrågor och att 

sedan arbeta med de mål som hade 
fått prövningstillstånd, säger hon och 
fortsätter:

– Det var inte lätt att åstadkomma 
en förändring. Det fanns ett naturligt 
motstånd från kansliet som tidigare 
hade varit en självständig myndighet, 
Nedre justitierevisionen, som formellt 
hade avskaffats år 1972 och blivit kans-
li i HD. Men på något sätt levde Nedre 
justitierevisionen ändå kvar som en 
enklav i domstolen. 

I den stora omorganisationen hade 
Marianne stor hjälp av sina domar-
kolleger och nyckeltjänstemän, som 
beredningscheferna Ulrika Kvarnsjö 
(numera rådman i Kalmar tingsrätt) 
och Maria Wagermark (numera hos 
Justitiekanslern), samt den adminis-
trativa direktören, numera kanslichef 
i HD, Måns Wigén. Inspiration hämta-
des från Sten Heckscher som genom-
fört ett omfattande förändringsarbete 
i Regeringsrätten. För att få slag på 
organisationen och verksamheten in-
förde Marianne en frukostklubb som 
hade möte varje måndag morgon och 
som var embryot till den lednings-
grupp som sedan inrättades. För att 
kunna inhämta kollegernas synpunk-
ter på bland annat verksamhetsfrågor 
inrättades månatligen återkommande 
så kallade work after work-träffar. Pre-
judikatmöten som hållits år 2000 un-
der Torkel Gregows ledning återupp-
togs i något andra former och Stefan 
Lindskog med sin rättsvetenskapliga 
bakgrund fick ansvaret för dessa mö-
ten. Utbytet med de fackliga organisa-
tionerna förstärktes.

– Detta var en lång, lång resa och jag 
började ibland tvivla på om jag hade 

identifierat vilka problemen var i or-
ganisationen, berättar Marianne, som 
därför tog in analytiker från Domstols-
verket som bekräftade hennes analys. 
Sedan fortsatte förändringsprocessen 
och alla på domstolen involverades i 
processen.

Hur mår då HD i dag?
– Verksamheten i HD fungerar väl! 

Det råder en öppenhet och en god 
stämning mellan ledamöterna och i 
förhållande till övriga yrkeskategorier 
i domstolen. Det är trivsamt och roligt 
att arbeta i HD. Man är mestadels glad 
när man går in genom dörren. Jag bru-
kar säga att det ska vara roligt att gå 
till jobbet, inte varje dag men de flesta 
dagarna.

När Marianne började var det tysta-
re och mer formellt i HD. Relationerna 
till de dåvarande revisionssekrete-
rarna var inte lika tät som den nu är 
i förhållande till justitiesekreterarna. 
För Marianne har det varit viktigt att 
alla anställda ska känna stolthet över 
att arbeta i HD. 

– Vi ska vara ett föredöme för an-
dra domstolar, säger Marianne som 
är mest nöjd med att rent faktiskt ha 
avskaffat Nedre justitierevisionen och 
fått till stånd en bättre integration av 
kansliet i den dömande verksamhe-
ten.

att marianne är den första kvinnliga 
ordföranden i HD:s historia är inte 
något som hon personligen tänkt på 
så mycket. Hon beskriver det som 
att hon inte är särskilt genusoriente-
rad utan är mest intresserad av ha de 
dugligaste medarbetarna. Samtidigt 

En     lång resa till
dagens moderna HD

» 
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MARIANNE LÄMNAR                                 ORDFÖRANDESKAPET I HD

”Det var inte 
lätt att åstad-

komma en 
förändring. 

Det fanns 
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motstånd 
från kansliet 
som tidigare 
hade varit en 
självständig 
myndighet.”
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» när det gäller frågan om sidoupp-
drag konstaterar Marianne att det i 
dag råder en betydligt högre arbets-
takt än när hon började i domstolen. 
Det kan därför vara svårare att hinna 
med sidouppdrag. Sidouppdragen, 
framför allt de välavlönade skiljeman-
nauppdragen, kan skapa en besvä-
rande förklaringsbörda eftersom det 
inte ser bra ut för gemene man när 
en domare tjänar mer på sidouppdra-
gen än på sin domartjänst, dömandet. 
Man ska emellertid hålla i minnet att 
ersättningen för skiljemannauppdra-
gen inte avspeglar den nerlagda tiden 
i jämförelse med lönen för justitie-
rådstjänsten.

Sett ur ett principiellt perspektiv 
tycker Marianne att lämpligheten av 
sidouppdrag kan diskuteras och då 
inte bara skiljemannauppdragen utan 
snarare domares engagemang i statli-
ga utredningar. Samtidigt har hon för-
ståelse för dem som tycker att det är 
intressant med skiljemannauppdrag 
som är ett sätt att hålla sig à jour med 
förmögenhetsrätten.

diskussionen om den aktivistiska 
Högsta domstolen är egentligen över-
driven, anser Marianne. Den aktuella 
diskussionen är enligt henne framför 
allt en följd av att HD blivit tydligare 
i sina domsskrivningar och att vissa 
justitieråd framträtt på ett kraftfullt 
sätt i medierna. Marianne anser att 
Stefan Lindskog och Martin Borgeke 
helt felaktigt hängts ut som ”superak-
tivister”. I stället betonar hon att HD 
är en kollegial domstol.

– Alla ledamöter utövar inflytande 
på de mål som de deltar i. Vid till-
komsten av ett avgörande deltar alla 
i den dömande sitsen och diskuterar 
den slutliga skrivningen. Under över-

läggningarna i mer komplicerade mål 
påminner överläggningen om en se-
minarieövning där ledamöterna dis-
kuterar olika rättsfrågor och hur de 
ska lösas. 

– Snarare evolution än revolution, 
sammanfattar hon sin uppfattning om 
HD:s arbetssätt och berättar att exem-
pelvis utvecklingen av enskilds rätt till 
skadestånd på grund av  kränkning av 
enskilds rättigheter enligt Europakon-
ventionen påbörjades redan år 2005 
då domstolen dömde ut skadestånd på 
grund av långsam handläggning enligt 
artikel 6 i Europakonventionen. Mefe-
dron-avgörandet kan inte ha kommit 
som en komplett överraskning mot 
bakgrund av vad som skrivits i senare 
förarbeten och den diskussion som 
förekommit. Även ne-bis-avgörandet i 
juni 2013 låg i korten efter 2010 års av-
görande och den senare rättsutveck-
lingen från Europadomstolen och 
inte minst EU-domstolens avgörande 
i Åkerberg Fransson-målet. En grund-
lagskonform tillämpning hade också 
påbörjats efter viss förebild i domsto-
lens Europakonventionskonforma till-
lämpning av olika bestämmelser. Det 
går att följa en utvecklingslinje med 
många olika exempel under mer än 
tio år fram till de nu uppmärksam-
made avgörandena, som väckte dis-
kussionen om aktivism. Förmodligen 
har domstolens mer pregnanta skriv-
ningar där domstolen markerar den 
rättsgrundsats eller rättsliga metod 
som domstolen lägger till grund för 
avgörandet av det enskilda målet på-
verkat uppfattningen om domstolens 
dömande verksamhet.

Till bilden hör även att lagstiftaren 
inte hinner med sitt uppdrag inte 
minst till följd av ett stort antal EU-
direktiv som ska implementeras. Den 
politiska situationen gör det också 
svårt att genomdriva stora lagstift-
ningsprojekt. 

– Många gånger lämnar lagstiftaren 
medvetet över frågor till domstolarna, 
säger Marianne som har stor förståel-
se för lagstiftarens situation.

– Som advokat vet man att man inte 
kan reglera allt i ett avtal. Det kommer 
alltid uppkomma oförutsedda situa-
tioner. Detsamma gäller lagstiftning.

Sammantaget leder utvecklingen 
till att domstolarna och särskilt de 
högsta instanserna som är prejudikat-
instanser får mer makt eller ansvar 

tycker hon att det är en glädjande ut-
veckling att det blir allt fler kvinnor i 
domarkåren och inom andra juristyr-
ken.

– Men kvinnor måste också våga. 
Har jag vågat som kom från en helt an-
nan värld än domstolsvärlden så bor-
de fler våga. Det var emellertid lättare 
när man inte behövde känna att man 
förhävde sig genom att söka en justi-
tierådstjänst. Kvinnor är allmänt sett 
väldigt dugliga, säger hon bestämt.

När det gäller vilken betydelse hon 
kan ha för att inspirera andra kvinnor 
för att söka sig till toppbefattningar 
så säger Marianne att hon visserligen 
kunde ha uppträtt mer i det offentliga 
rummet för att inspirera andra kvin-
nor men att hon medvetet har valt att 
vara ganska försiktig med att medver-
ka i olika medier och att lyfta fram sin 
person. Det i sin tur hänger samman 
med hur hon ser på HD. 

– Är man ledamot av en kollegial 
domstol så är det inte en plattform för 
eget självförhärligande. Vi dömer kol-
legialt och alla i en sits har inflytande 
på ”produkten” som kommer ut, sä-
ger hon och tillägger:

– I förhållande till media har det va-
rit fråga om balans, att säga vad som 
behöver sägas men inte för mycket. 
Att förhålla sig till medier har jag känt 
som en av de stora utmaningarna.

Marianne betonar att det är viktigt 
med domstolens värdighet. Domsto-
lens värdighet vilar bland annat på de 
enskilda domarnas oväld. 

– Domarnas saklighet, opartiskhet 
och oberoende ska inte kunna ifrå-
gasättas. Den enskilde domarens för-
hållningssätt i dessa avseenden är en 
grundpelare för hävdandet av dom-
stolarnas oberoende och deras konsti-
tutionella roll, säger hon.

Bor
Stockholm och Skanör.

Familj
Barn och barnbarn.

Läser 
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Kör
Volvo och Porsche Boxster.
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som Marianne föredrar att uttrycka 
det. 

– Därför är det viktigt att upprätthål-
la förtroendet för domstolen som en 
konstitutionellt självständig och obe-
roende domstol, som på ett ansvars-
fullt sätt fullgör sin prejudikatuppgift, 
säger hon och tillägger:

– Domstolen måste alltid ha re-
spekt för lagstiftaren, alltså riksda-
gen. Domstolen normbildar genom 
rättstillämpning. Domstolen kan inte 
använda sig av någon övergångsregle-
ring och har inte heller de utrednings-
resurser som lagstiftaren har tillgång 
till. Domstolarna måste därför vara 
försiktiga i sin prejudikatbildning. 
Domare får inte tro att domstolar är 
omnipotenta, säger Marianne samti-
digt som hon betonar att lagstiftaren 
har gett HD den prejudikatbildande 
uppgiften, i det ligger normbildning 
genom rättstillämpning.

för att kunna besvara de rättsfrågor 
som är angelägna letar man aktivt 
efter rättsfrågor som bland annat 
framkommit vid domstolens prejudi-
katmöten med domstolens avnämare. 
HD arbetar mer i dag än tidigare med 
att bevilja prövningstillstånd i själva 
rättsfrågan och kan då bortse från att 
målet är stökigt i övrigt. Man har ock-
så börjat kategorisera målen som gör 
det möjligt att på ett mer systematiskt 
sätt sköta prejudikatbildningen. Sät-
tet att disponera avgörandena och att 
rättsfrågedispens används oftare kan 
leda till att HD:s verksamhet uppfattas 
som mer normbildande än tidigare 

när svaret på prejudikatfrågan fick 
subsumeras ur avgörandet eller utlä-
sas ur rubriken. 

– Det är inte annorlunda än tidigare 
utan det presenteras tydligare, säger 
Marianne, som dock tycker att preju-
dikatbildningen inom förmögenhets-
rätten är bristfällig. Denna bristfällig-
het påverkar transaktionskostnaderna 
i ekonomin. Marianne har föreslagit 
att man skulle kunna ha en ”hiss” från 
en skiljetvist till HD. Då skulle man i 
viss utsträckning kunna kombinera 
skiljeförfarandenas sekretess med att 
ändå få en prejudikatbildning inom 
förmögenhetsrätten. (Läs mer i Ma-
rianne Lundius bidrag i festskriften 
”Svea hovrätt 400 år”.)

hur sköter sig advokaterna i HD? Ma-
rianne är tydlig med sin uppfattning:

– Det är ömsom vin ömsom vatten. 
Bland advokater kan det finnas en 
ängslighet att inte få med allt. Då blir 
det både sådant som är relevant och 
icke relevant. Samtidigt är det inte lätt 
om man inte är van att processa i HD.

Marianne har flera råd till advokater 
som vill lyckas med att få prövnings-
tillstånd: Koncentrera ansökan på att 
det ska finns en olöst rättsfråga som 
har en viss generalitet. Peka på diskre-
panser mellan tillämpningen i olika 
domstolar. Se om det är något som 
finns på Riksåklagarens prioriterings-
lista. Peka på om frågan varit uppe på 
något av HD:s prejudikatmöten. Peka 
på om det är en prejudikatfråga som 
behöver utvecklas. Upplys om att frå-
gan diskuteras i doktrinen. Undersök 

om frågan är principiell och har bety-
delse för andra rättsliga frågor.

hd har i dag en blandning av tidigare 
advokater, rättschefer, domare samt 
rättsvetare. Bredden är viktig; genom 
att ledamöterna har olika kompetens 
och erfarenhet skapar detta en ökad 
dynamik i överläggningarna. 

Inför de kommande åren ser Mari-
anne Lundius flera utmaningar.

– En central framtida utmaning är att 
upprätthålla kvaliteten i rekryteringen 
av justitiesekreterare som för när-
varande är mycket bra, bland annat 
har domstolen genom distansföredra-
gande i Göteborg och Malmö ökat re-
kryteringsbasen, säger Marianne och 
tillägger att HD även måste ha en bra 
bevakning av rättsutvecklingen, såväl 
nationellt som internationellt. Det gäl-
ler att utveckla formerna för det.

– En ytterligare uppgift är att ta den 
stafettpinne som lagstiftaren ofta läm-
nar till domstolarna, nämligen att lösa 
frågor genom rättstillämpning och 
göra det med respekt för de demokra-
tiska principerna. Domstolarna ska 
vara konstitutionellt starka samtidigt 
som domstolarna inte ska sätta sig 
över lagen.

Har hon något råd till sin efterträ-
dare?

– Samma som justitierådet Gertrud 
Lennander gav mig när jag första 
gången skulle sitta ordförande i en 
döm ande sits. ”När man är ordföran-
de så ska man lyssna väldigt noga på 
sina kolleger.” Jag har försökt följa det 
rådet. n » 

Stefan 
Lindskog 
HD:s nya 

ordförande
– vänd!
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de verkliga bevekelsegrunderna mer 
tydliga, ha mer transparenta domskäl 
och också väga in ändamålsargument 
mer, säger Stefan när vi träffas i ord-
förandens kontor i Högsta domstolen. 
Han har nyligen bytt rum efter att ha 
varit ordförande på avdelning till att 
få ordförandens rum. Ordförande-
rummet som har gröna tapeter och 
ett rikligt bibliotek är ombonat och 
trivsamt.

Med den tydliga uppfattningen att 
Stefan ville ändra sättet som HD skrev 
sina avgöranden på tog han plats i HD 
och i dag kan han konstatera att så har 
blivit fallet. Dessutom har det skett 
en utveckling på flera olika områden 
som han inte övervägde när han bör-
jade i HD. Till exempel har HD börjat 
skriva sina avgöranden fristående 
från underrätterna. Det är meningen 
att man ska kunna läsa ett prejudikat 
genom att bara läsa HD:s dom. Dom-
stolen har även börjat numrera styck-
ena av hänvisningsskäl. Det ska vara 
lättare att hänvisa internt i domen och 
externt till andra domar. Men även för 
omvärlden att kunna hänvisa. 

– Vad vi inte övervägde men som vi 
senare har upptäckt är att de numre-
rade styckena ställer större krav på en 
övertänkt struktur. Det pressade oss 
till att bli mer genomtänkta i uppläg-
get och det har också betydelse för 
transparensen, säger Stefan.

HD har också efterhand utvecklat 
ett skrivsätt som går ut på att man gör 
en viktig skillnad på den abstrakta all-
männa delen och det konkreta avgö-
randet.

– Vi beskriver ofta rättsläget och det 
mynnar ut i en beskrivning av en rätts-
regel eller det rättsliga resonemang 
som i största allmänhet bör vara gäl-
lande och sedan tillämpar vi det på 
den konkreta situationen. Vi går över 
från en abstrakt del till en konkret del, 
förklarar Stefan och berättar att det 
förändrade sättet att skriva utveckla-
des internt i en dialog där några leda-
möter var mer drivande. Så har det 
varit hela tiden. En ledamot kommer 

på något som är bra och sedan tar de 
andra till sig det och driver utveckling-
en vidare. En ytterligare förändring är 
att när HD hänvisar till egna avgöran-
den så namnges de numera ofta. 

– Det gör vi för att underlätta för lä-
sarna. Det har till viss del att göra med 
transparensen. Våra avgöranden ska 
så långt som möjligt göras så läsbara 
som möjligt för den avsedda läsaren.

Stefan konstaterar att det faktum 

Högsta domstolens nya ordförande 
Stefan Lindskog har arbetat för att 
göra domstolen mer transparent 
och tydlig. Ett resultat av arbetet 
är debatten om den aktivistiska 
Högsta domstolen. En debatt som 
Lindskog välkomnar.

När Stefan Lindskog i dag reflekterar 
över om han hade något uttalat mål 
när han blev justitieråd år 2008 berät-
tar han att han då tyckte att Högsta 
domstolen, HD, ibland hade något av 
dimridåer över sina avgöranden. Han 
tyckte att HD inte i sina skäl hade gått 
på djupet med analysen utan som ett 
slags slöja använde uttryck eller fra-
ser som inte gav några klara besked 
rörande vad som var avgörande för 
utgången, men för en okritisk läsare 
kunde se övertygande ut. Stefan hade 
även skrivit i Juridisk Tidskrift innan 
han tillträdde i HD där han kritiserade 
en del rättsfall där HD tagit till vad han 
tyckte var skenargument.

– Det där ville jag ta tag i och göra 

”Debatten om aktivistiska     HD är alldeles utmärkt”
» STEFAN LINDSKOG HD:S NYA ORDFÖRANDE

Det Stefan ser 
som sin viktigaste 
uppgift i dag är att 
fullfölja den utveck-

ling som har varit 
under ett antal år 
med kontinuitet.
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att HD har blivit tydligare och mer 
transparent är det han är mest nöjd 
med att ha bidragit till, han tillägger 
dock att det i sin tur leder till att den 
interna konfliktytan framträder kla-
rare.

– Priset är helt enkelt att när vi är 
oense blir det tydligare. Menings-
skiljaktigheter döljs inte under någon 
överslätande formulering. Men jag vet 
inte om det är ett högt pris. Det är i 

alla fall värt att betala det, summerar 
han.

Förutom att HD är mer tydligt och 
transparent så arbetar man i dag an-
norlunda i överläggningarna, som nu-
mera öppnar upp och ger spännande 
diskussioner med syftet att få upp 
alla argument på bordet. Även skriv-
processen har effektiviserats. Som en 
följd av HD:s arbetssätt har Stefan fått 
överge diktafonen och ta sig in i den 

digitala världen och lära sig hur man 
markerar, för in ändringar och juste-
ringar etc. i word-dokument. En inte 
alldeles banal resa för den som kom-
mer från en analog tidsålder.

– Det var ju närmast en katastrof de 
första månaderna! Jag fick slita som 
bara den. Jag glömmer aldrig när jag 
hade skrivit ett långt votum och gjor-
de något fel så att allt försvann och jag 
fick börja om igen. Det var svårt. Jag 
riktigt såg inför mig att om min gamla 
sekreterare hade sett mig så hade hon 
lett i mjugg och sagt att: ”Du klarar dig 
inte utan mig!”, berättar Stefan och 
briserar i ett stort skratt och leende. 

det stefan ser som sin viktigaste upp-
gift i dag är att fullfölja den utveck-
ling som har varit under ett antal år 
med kontinuitet. Han ser inte några 
revolutionära förändringar framför 
sig. Fokus är på prejudikatbildningen 
och att domstolen åstadkommer den 
på det transparenta och öppna sättet 
samt med så korta handläggningstider 
som möjligt.

När han blickar framåt ser han  
två utmaningar. Det ena är att korta 
handläggningstiderna för de dispen-
serade målen. För de ansökningar 
som inte beviljas prövningstillstånd 
har HD en väldigt effektiv organisa-
tion i dag. Men när det gäller de dis-
penserade målen är det svårare. Ett 
skäl till att de kan dra ut lite på tiden 
är ett justitiesekreterarbyte längs vä-
gen. Ett annat bekymmer som inte 
kan tillskrivas HD men som belastar 
domstolen är ombudens återkom-
mande anstånd.

– Vi måste vara hårdare i det och ha 
en tydligare planläggning och tvinga 
ombuden att följa planeringen. Där 
har vi en del att göra.

Den andra utmaningen är att det 
alltmer komplicerade samhället för 
med sig mer speciallagstiftning och 
allt större behov av specialistkom-
petens. Därför behöver HD få en bra 
blandning av generalister och specia-
lister och tillåta att specialistkompe-

”Debatten om aktivistiska     HD är alldeles utmärkt”
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ställningen om aktivism och för kritik 
på ett annat sätt.

Sedan finns det ytterligare en för-
klaring som hänger ihop med det för-
ra som gör att HD framstår som mer 
aktivistiskt. Det är uppdelningen i den 
abstrakta och konkreta delen.

– Då framträder det mycket tydliga-
re vad vi gör. Jag har sett gamla rätts-
fall där jag tänkt att hade man redovi-
sat fullständigt öppet vad man gjorde 
i det fallet så hade det framstått som 
mycket mer aktivistiskt än det mesta 
vi har företagit oss på senare tid.

Men sedan finns det absolut ett 
mått av aktivism också, anser Stefan.

– Vi ska inte vara så rädda för att ta 
i anspråk den normgivningsmakt som 
har tilldelats oss. Även om det kanske 
är svårare att vara normbildare för 
oss än för en riksdag, som har sina 
utredningsresurser och sina remiss-
förfaranden. Till bilden hör även att 
lagstiftaren helt enkelt inte hinner 
med och intresserar sig inte heller för 
en del frågor. Att vi i dag skulle avböja 
att ta ställning i en fråga som ligger 
inom ramen för vår normbildnings-

kompetens med hänvisning till att det 
är lämpligare att riksdagen tar hand 
om den är betydligt mer osannolikt än 
vad det var för femton–tjugo år sedan. 

Det finns även en ytterligare bidra-
gande orsak till att HD framstår som 
aktivistiskt menar Stefan:

– Vi är ju budbärare för Europarät-
ten också. Eftersom Europarätten tar 
över så att säga är det vi som framstår 
som aktivistiska. Som budbärare till-
räknas man ofta ansvaret för budet. 

när det gäller dagens lagstiftnings-
arbete är mycket präglat av unionsrät-
ten, konstaterar Stefan som anser att i 
de delarna är det ofta men inte alltid 
dålig kvalitet. Men det beror på dåliga 
förutsättningar.

Enligt Stefans uppfattning är det 
några specifika avgöranden under se-
nare år som har satt politikernas fokus 
på HD. De är narkotikapåföljdspraxi-
sen, ne-bis-in-idem-målen och lagstif-
tarens önskemål om skärpta straff där 
HD har försökt att hålla på legalitets-
principen.

Stefan noterar att lagstiftningen är 
mer politikerdriven i dag än vad den 
var förr. Förr såg man det mer som ju-
ristfrågor. När man utredde ny straff-
rättslagstiftning så var politiker inte 
inblandade i samma utsträckning som 
nu, utan det var i första hand straff-
rättsprofessorer och andra juridiska 
experter som gjorde arbetet.

– Och det är klart att i samma  ögon-
blick som politikerna kommer upp på 
banan och börjar ställa krav i vissa 
hänseenden och att det ska gå fort så 
riskerar det att äventyra kvaliteten. 

EU:s inflytande på svensk rätt be-
tyder väldigt mycket i tekniska frå-
gor, enligt Stefan. Det som har betytt 
mer på metaplanet är inte EU direkt 
utan Europakonventionen. Där har 
övergripande principer och hur Eu-
ropadomstolen har uttytt dessa över-
gripande principer gripit in i HD:s 
dömande.

– På något sätt kan man säga att 
mycket av det som ligger i Europa-
konventionen ytterst är sunt förnuft. 
Men att åberopa sunt förnuft som ar-
gument i en dom ligger inte så nära till 
hands eftersom det ju kan dölja vad 
som helst. Men om man faller tillbaka 
på Europakonventionen i ett hänseen-
de blir det tydligare att det förhåller 
sig på ett visst sätt och det är lättare 

tensen kommer till användning i av-
görandena.

Stefan har två år på sig innan han 
går i pension och han konstaterar att 
han har deltagit i ledningsgruppen i 
fem år. Vad som nu sker är kontinui-
tet.

– Jag tar över stafettpinnen. Jag 
ser det inte som att jag startar från 
”scratch” utan jag fullföljer ett lopp 
som redan är påbörjat. Sett ur det 
perspektivet är jag ”up and running” 
från början och kan fortsätta det utan 
hack i utvecklingskurvan. Och för-
hoppningsvis kan jag lämna över sta-
fettpinnen där det har fortskridit i en 
positiv utveckling. 

enligt stefans uppfattning mår HD 
”alldeles utmärkt”. Måltillströmning-
en ligger runt fem–sex tusen och det 
har den gjort under ett antal år. Man 
har fått ner handläggningstiderna. 
I allt väsentligt håller sig domstolen 
inom de satta målsättningsramarna. 
Enligt Stefans uppfattning får man 
tillräckligt bra frågor till rättsprövning 
men det är väldigt mycket upp till den 
egna kreativiteten i domstolen också.

När det gäller diskussionen som 
kommit att kallas för aktivistiska HD 
så tycker Stefan att den är väldigt bra.

– När var det senast en debatt om 
HD:s uppgift på det tydliga sätt som 
det är nu? Det är väl alldeles lysande, 
säger han entusiastiskt och tillägger 
att han hade önskat att man hade dis-
kuterat andra konstitutionella frågor 
lika intensivt som man diskuterar den 
här frågan, till exempel om man bör 
ha en senat, något som Stefan vill ha.

– Men jag tycker att debatten som 
sådan är alldeles utmärkt. Talet om 
aktivism är inte grundlöst men över-
drivet och det finns förklaringar till 
överdrifterna. Det viktigaste tror jag 
är transparensen. Det är helt enkelt 
på det viset att när man hade en sve-
pande formulering, som gav intryck 
av att man tillämpade en gällande 
rättssats så var det inte någon som fö-
reställde sig att det kunde ligga någon 
aktivism i det. Men har du en trans-
parent och öppen argumentering, 
där utrymmet för ställningstagandet 
redovisas syns det tydligt vad domsto-
len gör. Och då kan det lätt uppfattas 
som aktivism när man väljer regel A 
framför regel B som också hade varit 
möjligt. Transparens öppnar för före-
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Stefan Lindskog 
har tidigare varit 
ordförande i Advo-
katsamfundet.
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att argumentera. Och när det gäller 
grundläggande och genom gripande 
rättsprinciper kan vi numera dess-
utom falla tillbaka på EU:s rättighets-
stadga och regeringsformen. 

när det gäller frågan om justitieråd 
som åtar sig sidouppdrag är Stefans 
grunduppfattning enkel.

– Jag anser att man inte skulle ha 
sidouppdrag av något slag. Det skulle 
vara helt rent. Från principiell syn-
punkt och då jag är en beivrare av 
god maktfördelning tycker jag att det 
är tveksamt att justitieråd deltar i lag-
stiftningsarbete. Att först delta i ett 
lagstiftningsarbete och sedan döma 
efter vad man själv har skrivit är inte 
god maktfördelning.

När det gäller skiljeuppdrag som si-
douppdragen ofta handlar om är det 
de höga inkomsterna som sticker folk 
i ögonen, menar Stefan som dock har 
svårt att se att det egentligen skulle 
vara ett problem.

– Samtidigt tycker jag att vi bör ha 
bra lön och ägna oss helt och hållet åt 
det viktiga värv vi har. Även om det 
kan bli lite instängt ibland. Det finns 
en synpunkt ytterligare: nämligen att 
om man agerar som skiljeman så kan 
ens kolleger komma i det läget att de 
ska bedöma det som man åstadkom-
mit och det har ju skett. Det är väl 
inte förtroendefrämjande. Men det 
förekommer inte med sådan frekvens 
att det är ett problem, utan det ligger 
mer på det principiella planet. Det är 
enkelt och rent att säga: inga sidoupp-
drag.

stefan har haft stor nytta av sin ad-
vokatbakgrund på flera sätt. En del 
handlar om förståelse för den enskil-
des perspektiv. En advokat företräder 
en klient; det enda advokaten gör är 
att företräda just den klienten. Det 

gör att man som domare i målen även 
har lätt att sätta sig in i den enskildes 
perspektiv. Och om det är två privat-
personer som är parter kan man för-
flytta sig från den ena till den andras 
perspektiv.

Som advokat fick Stefan ibland 
kämpa mot myndigheter eller någon 
slags överhöghet och blev då ibland 
bekymrad över hur ett gott system 
kunde äventyras av dålig bemanning.

– Man kom till insikt om att även 
hos ”det goda” finns det människor 
av alla de slag, som överhuvudtaget i 
samhället. Det goda systemet behöver 
inte vara gott i det enskilda fallet. Som 
advokat lärde man sig att ha ett visst 
mått av misstänksamhet mot maktpo-
sitioner. 

Stefan har vidare genom sin advo-
katbakgrund fått en förståelse för hur 
man processar som advokat och kan 
därför läsa advokatprestationen och 
varför en advokat positionerar sig 
som han gör. Som advokat fick han 
även erfarenhet från hur samhället 
fungerar vilket har betydelse inte bara 
när man ska bedöma rättsliga frågor. 
Utan han har en uppfattning om i vil-
ken miljö prejudikat ska fungera, vil-
ket är behovet av prejudikat, och vad 
är det som är viktigt där ute.

– Det finns lätt en tendens hos dem 
som bara har arbetat inom det all-
männa, antingen väsentligen som do-
mare eller väsentligen som lagstiftare, 
att tro att våra prejudikat främst har 
betydelse för domstolar och myndig-
heter. Den som är advokat förstår att 
ett prejudikat som kanske aldrig åbe-
ropas av en domstol har ständig bety-
delse för advokaterna i deras verkstä-
der, såsom när de ska förlika parter 
eller något annat. Dessutom har man 
som advokat med sig ett kreativt sätt 
att tänka. Har man ett svårt mål då 
måste man vara kreativ för att komma 

på argumenten, varför det ska vara på 
ett visst vis. Den här kreativa förmå-
gan tar man med sig i domarrollen.

de advokater som processar i HD skö-
ter sig med blandat resultat, tycker 
Stefan. Ett generellt och lite negativt 
drag är att när advokaterna proces-
sar i huvudförhandling vill de gärna 
börja om processen från början utan 
att ha förståelse för att nu är advoka-
ten i Högsta domstolen och det är pre-
judikat som ska göras. När det gäller 
inlagorna så är det ungefär likadant. 
Generellt sett kan advokater ha för lite 
förståelse för att HD är en prejudikat-
domstol. 

Stefan betonar att man bör fokuse-
ra på en rättsfråga. Innan man har fått 
prövningstillstånd bör man argumen-
tera varför det är viktigt att HD tar 
ställning, inte varför man har ”rätt” 
eftersom det är helt ointressant i det 
läget. Lyft fram det viktiga men und-
vik att skriva 20 sidor. Stefan är ofta 
ute och berättar hur man bör skriva 
och agera i HD och han tycker att det 
har blivit bättre. Han säger att han 
inbillar sig att det delvis har att göra 
med vad han själv har sagt i olika sam-
manhang.

dagens sammansättning i Högsta 
domstolen liknar Stefan vid en väl-
komponerad bukett när det gäller 
bakgrunder, specialkunskaper, ålder, 
genus etc. 

– Men det är svårt att åstadkomma 
denna välkomponerade bukett när vi 
har dagens antagningssystem, kom-
menterar Stefan som har försökt att 
argumentera för att man först ska se 
om den sökande är tillräckligt kom-
petent för att komma till HD. Däref-
ter ska domstolen se till hur den kan 
komplettera buketten så att den blir 
som vackrast.

– Men det har sagts mig att det inte 
är förenligt med regeringsformen och 
då tycker jag att det är fel på reger-
ingsformen. Så har ju faktiskt utnäm-
ningspolitiken varit innan det över-
gick till det system som vi har i dag, 
när regeringen bara kallade. Det är 
alldeles glasklart att man då agerade 
efter en bukettanke. Och jag kan inte 
förstå varför det skulle vara annorlun-
da nu. Vi får se hur det utvecklas. Vi är 
fortfarande i späd ålder när det gäller 
det här. n
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Bor
Flera boenden men jag anser att 
det egentliga hemmet är gården 
på Värmlandsnäs.

Familj
Sambo, vuxna barn och barnbarn 
samt tre hundar.

Läser
”The Origins of Political Order” av 
Francis Fukuyama.

Favorithobby
Trädgård och jakt.

Kör
Audi Allroad, 10 år gammal och 
jag tänker inte byta.

Favoritapp
Det har jag inte. Jag är inte så 
road av internet, det är ett arbets-
redskap för mig.

Favoritplats
Gården på Värmlandsnäs.

Drivkraft
Att kreera, glädjen över att skapa 
något.

Ogillar
Bruna bönor och högfärdighet.

Gillar
Att vara på gården.

PERSONLIGT

”Vi ska inte 
vara så rädda 

för att ta i 
anspråk den 

normgiv-
ningsmakt 

som har 
tilldelats oss. 
Även om det 

kanske är 
 svårare att 
vara norm-
bildare för 
oss än för 

en riksdag, 
som har sina 
utrednings-
resurser och 
sina remiss-

förfaranden.” 
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ILAC vill utvidga sitt kommande program i Asien. Frågan diskuterades när den 
internationella juristorganisationen hade sitt årsmöte i Stockholm 19–21 maj.
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att fortsätta med de utvärderingsresor 
som ILAC gör så fort som möjligt efter 
en konflikt för att ta temperaturen på 
rättssystemet och se vad som behöver 
göras.

– Det kan vara svårt att få pengar till 
dessa resor. Vi diskuterade möjlighe-
terna för att bredda ILAC:s finansiella 
stöd, så att vi får ett större obundet 
kapital. Då skulle vi kunna rycka ut 
utan så lång framförhållning, säger 
Agneta Johansson.

deltagarna diskuterade också semi-

narierna som hölls i samband med 
årsmötet och som finns återgivna i 
detta nummer av Advokaten.

– Vi är främst inriktade på insatser 
i återbyggnadsarbetet efter konflikter, 
men nu är vi också engagerade i doku-
mentationscenter i Syrien där inbör-
deskriget pågår. Våra center har gjort 
tusentals dokumentationer och de do-
kument som utfärdas blir godkända i 
till exempel Tyskland och leder till att 
familjer kan återförenas. Men även 
Saudiarabien godtar dem som identi-
tetshandlingar för syrier som vill göra 
pilgrimsfärden till Mecka.

På årsmötet, där ett 40-tal med-
lemmar från hela världen deltog, 
utnämndes amerikanskan Joan Win-
ship till den första kvinnliga ILAC Life 

Idag är vi koncentrerade till Mel-
lanöstern. Vi har haft ett möte 
med våra asiatiska medlems-

organisationer för att se hur vi kan 
göra större nytta. I samband med den 
satsningen kommer nästa årsmöte 
att vara i Tokyo och värd blir Japan 
Federation of Bar Associations, säger 
Agneta Johansson, generalsekreterare 
i ILAC.

Årsmötet röstade igenom de nya 
stadgarna som är bättre anpassade till 
verksamheten. Deltagarna på mötet 
var också överens om att det är viktigt 

ILAC vill verka   i fler regioner

Civila organisationer i Syrien 
spelar en viktig roll för att 
förebygga brott mot mänsk-
liga rättigheter. Två av dem 
presenterade sig på ett ILAC-
seminarium i Stockholm.

Fem år av intensiva väpnade 
konflikter har lett till ett fullstän-
digt sammanbrott för de rättsliga 
institutionerna i Syrien. Nu pågår 
en maktkamp om vem som ska 
skipa rättvisa och vilken lag 
som ska gälla. En grupp syriska 
domare, som har bildat Fria 
domstolsrådet Syrien, är helt 
inriktad på att fylla detta legala 
vakuum genom att erbjuda sina 
tjänster till människor i områden 
som kontrolleras av oppositio-
nen. I dessa områden arbetar 
också organisationen Syrian 
Legal Development Programme, 
SLDP, för att främja mänskliga 
rättigheter och lägga grunden för 
en utveckling mot en rättsstat.

För att belysa den rättsliga 
situationen i Syrien hade ILAC, 
International Legal Assistance 
Consortium, i samband med sitt 
årsmöte arrangerat ett semina-
rium i Stockholm den 19 maj. I 
panelen fanns Khaled Shihab Al 
Din, syrisk domare som är invol-
verad i ILAC:s program i Syrien, 

och Ibrahim Olabi, grundare av 
SLDP.

– vår första domstol öppnade 
för två dagar sedan i Atamah 
Camp vid turkiska gränsen. Den 
specialiserar sig på civilrätt base-
rad på syrisk lagstiftning, berät-
tade Khaled Shihab Al Din.

Han var den första syriska do-
maren som hoppade av och flyd-
de landet. Nu har han återvänt 
till Syrien och arbetar i regionen 
Idlib vid turkiska gränsen.

Khaled Shihab Al Din, som 
också är verksam i Free Syrian 
Workers in State Institutions, 
berättade att det finns två olika 
rättssystem i Syrien i dag. Fria 
domstolsrådet i Syrien fortsät-
ter att praktisera syrisk lag. 
Men i många områden utanför 
regimens kontroll används 
gamla sociala sedvänjor och de 
som praktiserar lagen saknar 
utbildning.

En strimma hopp i Syrien

Flyktinglägret Atamah Camp vid den turkiska                    gränsen.

”Många syrier förknippar den syriska 
lagstiftningen med regimen, men det är 
fel. Den tillkom på 50-talet innan famil-
jen Al Assad tog över makten”, sa Khaled 
Shihab Al Din, en av domarna som har 
bildat Fria domstolsrådet Syrien.
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Member. Hon har varit generalsekre-
terare för International Association 
of Women Judges och är en av ILAC:s 
grundare.

advokatsamfundet har represente-
rats av samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg. Hon har varit orga-
nisationens kassör och avtackades  
vid mötet eftersom Rolf Ring från Wal-
lenberginstitutet tar över denna upp-
gift.

– Vi hade en väldigt trevlig avslut-
ning på årsmötet med en fantastiskt 
trevlig middag på Advokatsamfundet 
under Anne Rambergs värdskap, sä-
ger Agneta Johansson.

ilac:s styrelse består av fem medlem-

mar som valdes 2015 och sitter ett år 
till:

l  President Elizabeth Howe, före 
detta Crown Prosecutor från Storbri-
tannien.

l  Juan Bennazar, advokat från Pu-
erto Rico, representant för Interna-
merican Bar Association.

l  Raji Sourani, advokat från Gaza, 
Palestina och chef för Palestinian 
Centre for Human Rights och också 
representant för Arab Organisation 
for Human Rights.

l  Kimitoshi Yabuki, advokat från 
Tokyo, representant för Japan Federa-
tion of Bar Associations.

l  Rolf Ring, Deputy Director och 
administrativ chef på Raoul Wallen-
berg-institutet i Lund, Sverige. n

ILAC vill verka   i fler regioner
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– Många syrier förknippar den 
syriska lagstiftningen med regi-
men, men det är fel. Den tillkom 
på 50-talet innan familjen Al As-
sad tog över makten, sa Khaled 
Shihab Al Din.

förutom att bygga upp öar av 
stabilitet med civila domstolar 
inne i de områden som kontrol-
leras av oppositionen utbildar 
Fria domstolsrådet i Syrien po-
liser och bedriver legala center 
där människor får hjälp med ad-
ministrativa frågor. Till exempel 
kan man få en lagfart, en legiti-
mation eller registrera ett nyfött 
barn.

– Vi tror att det är sätt för oss 
att få samhället att acceptera 
normala och passande domsto-
lar och skapa effektiva rätte-
gångar i de befriade områdena, 
sa Khaled Shihab Al Din.

Den moderata oppositionen 
i Syrien stödjer organisationen, 

men det finns många motstån-
dare. Regimen har bombat 
organisationens byggnader 
och extrema jihadistgrupper är 
fientligt inställda och vill ersätta 
domarna med sina egna snabb-
utbildade sharia-domare.

– Vi har varit tvungna att flytta 
vår verksamhet för att säkerstäl-
la att vi inte förlorar människors 
legala rättigheter för framtiden, 
sa Khaled Shihab Al Din.

ibrahim olabi, som leder Syrian 
Legal Development Programme, 
berättade att hans organisation 
sedan 2013 producerar radio- 
och videoinslag i en kampanj för 
att hjälpa syriska rebeller att fö-
rebygga brott mot mänskliga rät-
tigheter. Programmen sänds ut 
från syriska radio- och tv-statio-
ner som täcker Aleppo, Idlib, Ha-
mas förorter och Al-Hasaka. Or-
ganisationen består av forskare, 
advokater, lärare och mänskliga 

Agneta Johansson hälsade välkommen till ILAC:s årsmöte i Stockholm 
som inleddes med två seminarier, ett om den rättsliga situationen 
i Syrien och ett om möjligheten att reformera rättsväsendet för att 
förebygga brott mot mänskliga rättigheter.

Flyktinglägret Atamah Camp vid den turkiska                    gränsen.
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garantier för att övergreppen inte ska 
upprepas. 

– De är inte helt isolerade initiativ 
utan fungerar bäst när de uppfattas 
och implementeras som en del av 
en större helhet i vilken de ömsesi-
digt kan stödja varandra, sa Pablo 
de Greiff, som skrivit rapporter om 
var och en av dessa grundpelare för 
övergångsrättvisa.

Området övergångsrättvisa har va-
rit oerhört framgångsrikt på mycket 
kort tid och blivit en standardrekom-
mendation till länder där brott mot 
mänskliga rättigheter har ägt rum.

Pablo de Greiff berättade att mo-
dellen för övergångsrättvisa skapades 
i södra Latinamerika och spred sig till 
Central- och Östeuropa och senare 
till Sydafrika. Numera används den 
främst i länder som drabbats av inre 
väpnade konflikter.

Det skapar problem eftersom 
anledningen till framgången i de 
förstnämnda länderna antas bero 
på att de var mycket institutionalise-
rade och att åtgärderna riktades mot 
övergrepp som är typiska för statligt 
maktmissbruk. Men i många av 
postkonfliktländerna där metoderna 
nu används ser situationen ofta helt 
annorlunda ut.

– Sierra Leone, Liberia, Burundi, 
Demokratiska Republiken Kongo är 
helt andra länder och de skiljer sig 
från de tidigare på just de här två 

områdena, sa Pablo de Greiff, som 
anser att övergångsrättvisa måste an-
passas mycket mer efter situationen i 
respektive land.

Ett annat problem som han tar 
upp i rapporterna är att det inte finns 
någon enhetlig tolkning av begreppet 
”förebyggande åtgärder”.

– Det vore bra att slå fast ett brett 
ramverk för en policy. Det bety-
der inte att det skulle bli en policy 
som ska användas överallt på exakt 
samma sätt, utan ramverket ska 
verka som incitament, så att de 
som ska fatta beslut tänker på alla 
elementen som en effektiv policy för 
vad förebyggande åtgärder kan kräva 
i olika sammanhang.

en ny policy måste enligt Pablo de 
Greiff innehålla olika alternativ, allt 
från det som är enkelt att genomföra 
på kort sikt till mer avancerade och 
långsiktiga alternativ.

– Bland de enklare alternativen 
har vi till exempel legala identiteter. 
En tredjedel av alla världens barn 
har inte registrerats, vilket är en 
förutsättning för andra typer av rät-
tigheter.

Rapporten tar också upp en rad 
olika strategier för att förebygga 
att brott mot mänskliga rättigheter 
upprepas, till exempel internationella 
brottsrubriceringar, minskade möj-
ligheter att hålla människor fängs-

Hur kan rättsväsendet reforme-
ras för att förhindra att brott mot 
mänskliga rättigheter upprepas? 
Frågan belystes på ett ILAC-semi-
narium av FN:s expert på området.

– Det här seminariet kommer att 
fokusera på en briljant rapport från 
2015 om övergångsrättvisa för att fö-
rebygga människorättsbrott. Det fina 
med rapporten är att den innehåller 
praktiska råd till stater och civila or-
ganisationer, sa moderatorn Rhodri 
Williams, Senior Legal Expert på den 
internationella juristorganisationen 
ILAC.

Han inledde seminariet ”Breaking 
the cycle of violations – reforming 
judiciaries as prevention” som hölls 
den 19 maj i samband ILAC:s årsmöte 
i Stockholm.

– Något som utlöser ett tidigt var-
ningssystem är redan för sent. Arbe-
tet med förebyggande åtgärder måste 
ske mycket tidigare, sa Pablo de 
Greiff, FN:s särskilda rapportör inom 
Transitional Justice, som redogjorde 
för sina slutsatser i ovannämnda 
rapport.

pablo de greiff beskrev Transitional 
Justice, på svenska ofta översatt till 
övergångsrättvisa, som är den del 
av länders försoningsprocesser som 
handlar om offrens rättigheter till 
sanning, rättvisa och gottgörelse samt 

rättigheter-aktivister. SLDP byg-
ger bland annat på Genèvekon-
ventionen och islamisk lag och 
har tagits fram med hjälp från 
UNICEF, Amnesty International 
och Geneva Call.

Ibrahim Olabi anser att hela 
det internationella rättssystemet 
har hamnat i en kris eftersom 
FN:s säkerhetsråd inte har age-
rat i Syrien trots grova och väl-
dokumenterade överträdelser 
av den internationella rätten.

– När den internationella 
rätten hamnar i en kris ham-
nar också den internationella 
straffrätten i kris. Eftersom det 

inte finns någon mekanism för 
att utkräva ansvar. På ena sidan 
har vi dokumentationen av brott 
och förövare och på den andra 
sidan finns absolut ingen som 
utkräver ansvar. Då hamnar 
även folkrätten i kris eftersom 
staters suveränitet främjas mer 
än mänskliga rättigheter och 
andra humanitära principer. 
Och när alla dessa legala system 
befinner sig i kris påverkar det 
oss alla, sa Ibrahim Olabi.

Han menar att det är för sent 
för en politisk lösning i Syrien 
och uppmanade i stället ILAC:s 
medlemmar att uppmana sina 

respektive regeringar att följa 
internationell rätt och tala om 
vad som är illegalt i inbördeskri-
get i Syrien.

– Ni kan också använda era 
egna domstolar. När vi ser ett 
brott bör vi beivra det. Era 
länder bör inte ge förövarna am-
nesti och jag är väldigt stolt över 
att vara i Sverige som har utövat 
sina universella rättigheter att 
lagföra några förövare och fler 
väntar, sa Ibrahim Olabi.

ibrahim olabi uppmanade också 
ILAC:s medlemmar att engagera 
sig i de ideella organisationerna 

som arbetar i Syrien och stödja 
deras kapacitet.

– Syrier i områden som kon-
trolleras av oppositionen vet att 
det kunde ha varit mycket värre 
utan de civila organisationerna, 
sa han.

Enligt den senaste beräk-
ningen finns 1 000 syriska civila 
organisationer som arbetar från 
grannländerna och i Syrien med 
en rad olika frågor, bland annat 
driver de en stor del av landets 
sjukhus, skolor och domstolar.

– Det civila samhället i Syrien 
är ert främsta skydd mot extre-
mism. Människor som riskerar 

Ny strategi för global rättvisa

Elizabeth Andersen, 
som leder ABA:s 
Rule of Law Initia-
tive, gav exempel på 
effektiva metoder 
för att introducera 
institutionella och 
legala reformer för 
övergångsrättvisa.

”En tredjedel av alla 
världens barn har 
inte registrerats, vil-
ket är en förutsätt-
ning för andra typer 
av rättigheter”, sa 
Pablo de Greiff, FN:s 
särskilda rapportör 
inom övergångs-
rättvisa.
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lade långa perioder och rätten att få 
tillgång till advokater.

Övergångsrättvisa är inte den 
enda möjligheten till framgång. Icke 
statliga organisationer har haft en 
mycket viktig roll i alla övergångs-
processer. Pablo de Greiff skulle vilja 
se en övergångsprevention som kan 
stärka civilsamhället.

– En enklare åtgärd är att ta bort 
hinder för icke statliga organisatio-
ner. Mer än 90 lagar som begränsar 
deras verksamhet har tillkommit 
i världen sedan 2012, sa Pablo de 
Greiff.

Övriga talare var Per Bergling, 
folkrättsrådgivare på enheten för 

folkrätt och mänskliga rättigheter 
inom Utrikesdepartementet, och 
Elizabeth Andersen, som leder Rule 
of Law Initiative inom American Bar 
Association och var kommentator på 
seminariet.

– Jag är väldigt kritisk till att det 
kan existera öar av rättvisa i ett i 
övrigt förorenat hav. Det måste finnas 
en gemensam vision bland politiker, 
jurister, civilsamhället och kulturella 
institutioner av vad lagen innebär 
och hur vi ska nå dit, sa Per Bergling, 
som lovade att om Sverige blir med-
lem i säkerhetsrådet kommer vi inte 
att glömma bort rättssäkerheten.

Elizabeth Andersen gav exempel 

på de metoder som Rule of Law Ini-
tiative har funnit väldigt effektiva vid 
institutionella och legala reformer för 
övergångsrättvisa.

l  Vikten av konstitutionella refor-
mer för att få rätt på det konstitutio-
nella ramverket och där självständig-
heten hos rättssystemet är mycket 
viktigt.

l  Fokusera på nästa generation. 
Speciellt när det gäller rättsliga refor-
mer gäller ett långsiktigt perspektiv 
och att se det som ett generations-
skifte.

l  Använd en regional strategi. Se 
om det går att sammankoppla per-
soner som arbetar i rättssystemet i 
regionen, så att de kan få stöd av sina 
kolleger.

l  Använd en provinsiell strategi. 
Där det råder en kaotisk situation 
är det bra att komma ut ur huvud- 
städer där makten är koncentrerad 
och där det finns en försvars- 
position.

l  Använd en mångsidig strategi. 
Arbeta med många olika yrkes- 
grupper i rättssystemet så att de 
tränas tillsammans och får en  
gemensam förståelse för de nya 
normerna.

l  Fokusera inte på övergrepp mot 
mänskliga rättigheter, utan på de 
brott som dessa övergrepp leder till, 
till exempel finansiella brott, korrup-
tion, trafficking, vapenbrott. n

sitt liv för att upprätthålla lagen 
och motsätta sig alla typer av 
åsikter som inte är förenliga 

med våra samhällen. De är väl 
värda att få stöd och de är vär-
diga partners, sa Ibrahim Olabi.

sally longworth, folkrättsjurist 
på Försvarshögskolans folkrätts-
centrum, var moderator och Ric-
hard Sannerholm, ansvarig för 
rättsstatsprogrammet på Folke 
Bernadotte Academy, var kom-
mentator på seminariet. Han 
konstaterade att problemen i Sy-
rien är en del av en global trend 
med allt hårdare konkurrens 
mellan idéer och värderingar.

– Det får följder för hur vi kan 
hantera reformer och främjande 
av rättssäkerhet. Vi möter hårt 
motstånd från vissa länder och 
regioner. Bidragsgivare och 
implementerade institutioner 

kan inte skygga för att det finns 
en direkt attack mot dem, sa 
Richard Sannerholm.

Han gav några exempel på 
erfarenheter från Folke Berna-
dotte Academys arbete för att 
främja rättssäkerhet och demo-
kratisk utveckling i konfliktdrab-
bade länder.

– Ett viktigt budskap är att 
strävan efter rättssäkerhet är 
en strävan mot ett politiskt mål. 
Det kräver i slutändan att de 
som har makt går med på att un-
derkasta sig samma regler som 
de som inte har så mycket makt, 
sa Richard Sannerholm. n

”Strävan efter rättssäkerhet är en strävan mot ett politiskt mål”, sa Richard Sanner-
holm på Folke Bernadotte Academy till Ibrahim Olabi som startat en informations-
kampanj för att förebygga brott mot mänskliga rättigheter i Syrien.

Per Bergling, Rhodri 
Williams och Pablo 
de Greiff var överens 
om att icke stat-
liga organisationer 
spelar en viktig roll 
i konfliktdrabbade 
länders försonings-
processer.
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Har svenska politiker tillräckligt lite        och tillräckligt mycket fantasi?

makthavare med alltför stark fantasi kan dra i gång 
hopplösa projekt och skapa den mest förfärliga oreda, 
men det betyder inte att frånvaro av fantasi gör allting 
lugnt och tryggt. Den som saknar förmåga att föreställa sig 
tillvaron annorlunda än den i dag är, saknar också förmåga 
att rusta sig för möjliga förändringar i morgon. Närings-
livshistorien, för att ta ett exempel, är full av tillfällen då 
en gång framgångsrika företag plötsligt gör upptäckten att 
deras bergsäkra tätposition går förlorad på grund av egen 
självbelåtenhet eller av att förutsättningarna förändras på 
ett genomgripande sätt. Vägen från nyinvigt skrytbygge till 
övervuxen fabriksruin kan vara häpnadsväckande kort, 
som ekonomihistorikern Jan Jörnmark har visat i flera 
fascinerande fotoböcker.

Har svenska politiker tillräckligt lite och tillräckligt 
mycket fantasi?

På den förra punkten har läget förbättrats sedan hybri-
sen slog till med full kraft under 1960- och 1970-talen. Då 
skulle moderniseringen accelereras ännu mer och samhäl-
let stöpas om på rekordtid. Det kan inte helt uteslutas att 
något av värde blev följden, men det bestående intrycket 
har med annat att göra: envisa underskott i de offentliga 
finanserna, galopperande inflation, raserad lärdomsskola, 
skövlade innerstäder. I dag tar man det lugnare med ”vi-
sionerna”, vilket inte är så märkligt. Sedan 1980-talet har 
ju politiken i hög grad handlat om att hantera följderna av 
dessa utbrott av politisk fantasi.

punkt två ger däremot skäl till bekymmer. Under lång tid 
har Sveriges regeringar utgått från att läget är stabilt och 
att livet i allt väsentligt kommer att lunka på som förut. De 
styrandes roll är att skruva lite grand åt rätt håll på rattar 
och reglage samt varna för det andra lagets vanskötsel. 
Frågor som kräver vilja att se runt hörnet bemöts ofta med 
skepsis och valhänthet.

Fredrik Reinfeldt tillsatte ett globaliseringsråd, men så 
fort det stod klart att ledamöterna faktiskt hade reflek-
terat över den globala utvecklingen och dragit slutsatser 

hamnade rapporten underst i skrivbordslådan. I början av 
hösten 2015 var Stefan Löfven tydlig med att Sverige skulle 
fortsätta med migrationspolitik av bästa godvädersmodell. 
Kort tid därefter fick regeringen göra helt om. Utveckling-
en gick inte att förutse, sades det sedan. Nej, kanske inte 
exakt. Men man hade kunnat använda lite fantasi, tänkt i 
scenarier och undvikit den största dramatiken genom att 
agera långt tidigare.

Har de ansvariga dragit några lärdomar? Man skulle 
gärna svara ja. Men så ser man hur statens finanser får gå 
med underskott mitt i högkonjunkturen och hur den eko-
nomiska politiken vilar på antagandet att vår tillväxt blir 
hög oavsett hur den internationella konkurrensen skärps 
och oavsett vilka nya pålagor som läggs på näringslivet.

Och så börjar man tänka på försvars- och säkerhetspoli-
tiken.

ingenstans märks fantasiproblemet så tydligt som här. 
Efter att Berlinmuren fallit och Sovjetunionen upplösts 
under åren kring 1990 var det inte konstigt att skruva ned 
vaksamheten en del. Men det var alltid besynnerligt att tro 
att det aldrig mer skulle finnas skäl att ha ett försvar som 
kan försvara vår nationella integritet. 

I ett komprimerat förlopp möter vi häpnadsväckande 
överskott och skriande brist på fantasi. Först får de sty-
rande visioner av bästa 1970-talsmodell. De ser en helt ny 
värld ta gestalt, där Den Eviga Freden råder och där lejon 
och lamm lugnt betar bredvid varandra. Uppgiften att 
försvara Sverige blir en löjeväckande anakronism; försva-
ret behövs bara för att bemanna expeditioner till mindre 
lyckligt lottade riken på andra sidan jorden.

Vårt land upplevs vara osårbart och allt fler politiker 
stirrar lystet på försvarsbudgetens miljarder. När läget 
i vår nära omvärld åter börjar förändras, när Ryssland 
ändrar tonläge och handlingsmönster, väcker det föga 
intresse. Väpnad konflikt i Europa hör historien till; vi har 
andra och mycket modernare saker att tänka på.

Georgienkriget 2008 visade att Ryssland inte väjde för 

GÄSTKRÖNIKÖR
PJ ANDERS LINDER



35Advokaten Nr 5 • 2016

Gästkrönika

våld mot ett grannland. Men Georgien låg för långt bort 
för att väcka fantasin och försvarsbeslutet 2009 innebar 
ingen tillnyktring. Där bestämdes att Sverige skulle satsa 
på en organisation (IO14), vilken senare blev känt som 
”enveckasförsvaret”. Vi ska kunna försvara ett begränsat 
område i en vecka – när IO14 är förverkligad, vilket den 
inte är och aldrig kommer att bli om inte nya resurser 
skjuts till.

Efter Georgienkriget har den ryska aggressiviteten bara 
tilltagit. Inte nog med att upprustningen är snabb och 
att övningsverksamheten har blivit allt intensivare och 
mer hotfull. Ryssland har dessutom ockuperat Krim: en 
del av ett grannland (som ligger närmare Sverige än vad 
Georgien gör).

Var detta nog för att väcka den konstruktiva fantasin? 
Icke. Under stort huffande och puffande förhandlades det 
i fjol fram en ny försvarsuppgörelse mellan regeringen, 
M, C och KD, som innebär en ytterst beskedlig ökning av 
försvarsanslagen fram till 2020. Överenskommelsen gör 
det möjligt för de inblandade att säga att de har satsat på 
försvaret – de har hanterat ett politiskt problem – men i 
sak är det huvudet i sanden. Ingen med makt och myndig-
het har haft föreställningsförmåga att se att det inte bara 
är så att läget har förändrats utan att det snabbt kan ske 
ytterligare förändring. 

vid ett seminarium i riksdagens andrakammarsal i början 
av juni citerade generalmajoren och förre arméchefen 
Anders Brännström den brittiske militärhistorikern B. H. 
Liddell Hart: ”Det enda som är svårare än att få in en ny 
idé i det militära sinnet är att få ut en gammal.” Well, ja 
och nej. Det militära sinnet ter sig ändå öppet, dynamiskt 
och fantasifullt jämfört med sinnet hos dem som ansvarar 
för försvars- och säkerhetspolitiken. De har hittills visat sig 
genuint oförmögna att se att läget är genuint nytt.

Vid samma seminarium drog Förvarshögskolans förre 
rektor Karlis Neretnieks upp ett par scenarier som visar 
varför och hur Ryssland kan agera mot Sverige redan i det 

korta tidsperspektivet. (Det handlar inte om invasion som 
ett mål i sig utan om att zoner i Sverige och framför allt på 
Gotland är nycklar till kontroll av Östersjön och Baltikum.) 
Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD) visade hur 
ihåligt det svenska försvaret i dag är med väldiga luckor i 
bemanningen, och FOI:s Gudrun Persson redogjorde för 
hur Ryssland övergivit idén om en staternas rättsordning 
till förmån för att begära en erkänd intressesfär där man 
kan styra och ställa som man vill.

Anders Brännström, som fick byta jobb i våras efter 
att ha påpekat för sina soldater att ”vi kan vara i krig om 
några år”, avslutade med att ställa en fråga: ”Är det bättre 
att bli militärt angripen än att höja tröskeleffekten mot 
angrepp?”

Frågan är enkel att besvara. Det svåra är att förstå att 
den är ställd på allvar. 

PJ Anders Linder
Chefredaktör Axess magasin

Har svenska politiker tillräckligt lite        och tillräckligt mycket fantasi?

”Under lång tid har Sveriges regeringar utgått från 
att läget är stabilt och att livet i allt väsentligt 
 kommer att lunka på som förut. De styrandes 
roll är att skruva lite grand åt rätt håll på rattar och 
reglage samt varna för det andra lagets vanskötsel. 
Frågor som kräver vilja att se runt hörnet bemöts 
ofta med skepsis och valhänthet.”
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Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år

under press
Tryckfrihetsförordningen

– en 250-årsjubilar
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Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år

» 

under press
Publicister, journalister, jurister och andra experter är eniga om 

att den 250-åriga lagstiftningen står sig bra, men att det finns en 

del små skavanker och allvarliga problem. En utmaning i dag är 

det utbredda näthat som journalister och publicister utsätts för. 

 Självcensur riskerar att begränsa den seriösa samhällsdebatten. 

TEXT: KAMILLA KVARNTORP FOTO: ISTOCK, TT, TOM KNUTSON M. FL.
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Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år

december 1766 utfärdades världens första tryckfrihets-
förordning efter riksdagens beslut. Bestämmelserna har 
sedan dess reviderats vid ett flertal tillfällen och den 
nu gällande tryckfrihetslagstiftningen, som reglerar det 
tryckta ordet, antogs 1949. Flera av principerna i 1766 

års tryckfrihetsförordning gäller ännu i dag. Bland  
dem finns offentlighetsprincipen, censurförbudet, 
etableringsfriheten och grundlagsregleringen. Ansva-

rig utgivare, meddelarfrihet och 
meddelarskydd är exempel på 
principer som har tillkommit se-
nare.

Hans-Gunnar Axberger, profes-
sor i konstitutionell rätt vid Upp-
sala universitet, konstaterar att 
det inte har skett så stora föränd-
ringar på tryckfrihetens område 
sedan 1766. Men tre händelser vill 
han ändå lyfta fram. Andra världs-
kriget, då censur nästan återinför-
des och tryckfrihetslagstiftningen 
kringgicks rejält. IB-affären 1973, 
när Peter Bratt och Jan Guillou 
bland annat avslöjade att det 
fanns en underrättelseorganisa-
tion i Sverige som inte ens riksda-
gen kände till.  Lagstiftningen kringgicks då åter för att 
komma åt Bratt och Guillou och deras källa. En annan 
stor förändring skedde 1992 när vi fick en särskild grund-
lag som reglerar yttrandefriheten i andra medier än 
tryckta skrifter. En viktig förändring sedan tryckfrihets-
förordningens tillkomst är dessutom den symbios som 
har uppstått mellan de tryckta medierna och internet. 
Med internet har näthatet kommit, som i sin tur påverkar 
arbetsmiljön för dem som arbetar med såväl tryckta me-
dier som nätpublikationer.

KONSTITUTIONELLT SKYDDAD

En anledning till att tryckfrihetsförordningen har över-
levt i 250 år anses allmänt vara att den 1766 fick konsti-
tutionellt skydd, som efter ett uppehåll återställdes 1809. 

Frågan är då hur 250-åringen står sig i dag, är den fort-
farande en fungerande lagstiftning?

Det samstämmiga svaret från dem vi har intervjuat är 
– ja. Men det finns en del skavanker och problem. Vissa 
ifrågasätter det nuvarande jurysystemet, andra vill att 
tryckfrihetsförordningen slås ihop med yttrandefrihets-
grundlagen. 

TEKNIKBEROENDE LAGSTIFTNING

Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar friheten att yttra 
sig i skrifter som böcker och tidningar medan yttrandefri-
hetslagen (YGL) reglerar yttrandefriheten i radio, tv och 

film samt i viss utsträckning på internet. Vissa av dem 
som vi har intervjuat anser att det är en brist att de båda 
grundlagarna är teknikberoende, andra ser det som en 
fördel.

Sex statliga utredningar har sedan 1970-talet fått i upp-
drag av politikerna att försöka hitta en teknikneutral lag-
stiftning som skyddar alla yttranden. Samtliga har miss-
lyckats. 

En förklaring är, enligt Nils 
Funcke som var sekreterare i den 
senaste parlamentariska Yttran-
defrihetskommittén, att med en 
lagstiftning som omfattar alla ytt-
randen faller många av grundprin-
ciperna i TF.

– Det skulle till exempel inte vara 
möjligt att upprätthålla ansvariga 
utgivares ensamansvar. En enskild 
person kan inte vara ansvarig för 
allt som sägs vid till exempel de-
monstrationer och möten. Det går 
inte att vara ansvarig om man inte 
har bestämmanderätten att av-
göra vad som ska publiceras och 
inte, säger Nils Funcke som inte 
kan se någon fördel med en tek-

nikneutral lagstiftning.
Hans-Gunnar Axberger ser däremot helst att de två ytt-

randefrihetslagstiftningarna slås ihop.
– Det finns inget skäl att ha två grundlagar. Hade de sla-

gits ihop hade vi fått en mer pedagogisk och överskådlig 
lagstiftning. Dagens lagstiftning är snårig. Men jag tycker 
fortfarande att lagstiftningen bör vara kopplad till att 
man använder olika slags medier, säger han.

Att ett enhetligt regelverk skulle blir mer lättöverskåd-
ligt än det vi har i dag är dock Nils Funcke långt ifrån 
övertygad om.

– Public service har krav på sig att vara sakliga, opar-
tiska och värna demokratin.  Skulle de kraven även gälla 
skrifter om man slog ihop lagarna? I en sådan grundlag 
skulle det behövas särregler för radio och tv som antag-
ligen skulle bli så omfattande att lagstiftningen blev mer 
förvirrande än dagens två grundlagar, säger han.

JURYPRÖVNING

Det är bara vissa domstolar, oftast en per län, som får 
handlägga tryck- och yttrandefrihetsmål. Speciellt för 
målen är att de i regel prövas av en jury. Juryn består av 
nio ledamöter som utses av de politiska partierna. 

Kommer juryn fram till att det inte föreligger något 
tryckfrihetsbrott går utlåtandet inte att överklaga. Fäller 
juryn den tilltalade prövar däremot domstolen på nytt 
om tryckfrihetsbrott anses föreligga. Jurysystemet har 

”En enskild person kan 
inte vara ansvarig för 

allt som sägs vid till 
exempel demonstra

tioner och möten. Det 
går inte att vara ansva

rig om man inte har 
bestämmanderätten 

att avgöra vad som ska 
publiceras och inte.”

Nils Funcke

Percy Bratt.

Nils Funcke.
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fått en hel del kritik och det har bland annat ifrågasatts 
huruvida det är opartiskt när jurymedlemmarna utses på 
politiska grunder.

Bland dem som vi har intervjuat finns olika uppfatt-
ningar om systemet.

Advokat Ulf Isaksson tycker att det är en bra ordning.
– Det är en grundbult för tryckfriheten att ha ett med-

borgarinflytande. 
Han anser inte att det finns några nackdelar med att 

det inte går att överklaga ett jurybeslut.
– Har medborgarnas företrädare förklarat att ett ytt-

rande inte är straffbart är det så. Det är ett ohyggligt in-
gripande att straffbelägga någon som har tagit till orda. 
Det är viktigare att saker sägs än att saker inte blir sag-
da, säger Ulf Isaksson och och tillägger att juryinstitutet 
medger en följsamhet mot samhällsutvecklingen och ett 
skydd mot alltför stränga domar i strid mot en mer till-
låtande opinion bland medborgarna.

Johan Hirschfeldt, före detta president i Svea hovrätt, 
anser däremot att en översyn av jurysystemet borde gö-
ras på sikt. 

– Om juryn friar i första instans går det inte att över-

klaga. Och juryn behöver inte ange några domskäl. Däri 
ligger lite av problemet, säger han.

Även advokat Percy Bratt anser att juryprocessen be-
höver diskuteras. 

– Juryn friar hellre än fäller. Om juryn friar får man aldrig 
en prövning av juristdomare. Då kan man ifrågasätta om 
man har fått tillgång till en domstolsprövning, säger han.

Denna aspekt av juryprocessen ska, enligt Percy Bratt, 
också ses i ljuset av att rättegångskostnaderna i dessa mål 
kan bli mycket betydande. 

– Om juryn friar kan den tappande parten få betala 
höga rättegångskostnader – ibland över en miljon kronor 
– utan att ha fått någon rättslig prövning i egentlig mening 
av sin talan. Det innebär att det generellt sett endast är 
personer med mycket höga inkomster och  god ekonomi 
som har möjlighet att väcka talan i tryckfrihetsmål och 
få tillgång till det skydd som ärekränkningsbestämmel-
serna ska ge. Det är en brist på ”access to justice” som är 
mycket problematisk i ett rättighetsperspektiv, säger han.

BROTTSKATALOGER

En översyn av brottskatalogerna i tryckfrihetsförordning- » 

Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år

I december 1766 utfär-
dades världens första 
tryckfrihetsförordning
efter riksdagens beslut.
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en efterlyses av Nils Funcke. Han tycker att det är särskilt 
angeläget med en utmönstring av de bestämmelser som 
gör att det går att dra in utgivningsbevis för periodiska 
skrifter och tillstånd att sända närradio.

– De är en plump i både TF och YGL. Det är nödvän-
digt att kunna beivra ett exemplar av en tidskrift eller ett 
yttrande i ett radioprogram. Men att utgå från att den 
brottsliga verksamheten kommer att fortsätta och dra 
in tillstånd tycker jag inte anstår en 
rättsstat. Man ska bli åtalad, prövad 
och dömd för brott som man har be-
gått, inte sådana brott som en dom-
stol kan tänka att en person kommer 
att begå i framtiden, säger han.

FUNGERANDE LAGSTIFTNING

Trots en del skönhetsfläckar förefal-
ler sammanfattningsvis tryckfrihets-
förordningen vara en relativt väl-
fungerade lagstiftning. Men hur mår 
den svenska tryckfriheten?

Hans-Gunnar Axberger konstate-
rar är att den mår bra och kanske 
aldrig har stått starkare.

– Ingen i Sverige ifrågasätter den 
grundläggande tanken att människor ska kunna yttra sig 
fritt för sin egen skull, för demokratins, den politiska de-
battens, vetenskapens och konstens skull. Tryckfriheten 
är dessutom skyddad – inte bara i svensk grundlag utan 
även i olika konventioner.

Han får medhåll av Johan Hirschfeldt.
– Den klassiska journalistiken och opinionsbildningen 

lever under nya villkor, men innehålls- och kvalitetsmäs-
sigt tycker jag inte att den har blivit sämre. Tvärtom, sä-
ger han och lyfter fram att svenska tidningar och andra 
medier samarbetar, både nationellt och internationellt, 
med granskande journalistik. Som exempel nämner han 
de så kallade Panamadokumenten som avslöjades i bör-
jan av april av det internationella journalistnätverket ICIJ. 
Granskningen visar att en Panamabaserad advokatfirma 

har hjälpt mängder av människor att skapa brevlådeföre-
tag för att undvika att betala skatt.

DÅLIGT FÖRANKRAD

Liksom övriga intervjupersoner anser Jonathan Lund-
qvist, ordförande för Reportrar utan gränser, att den 
svenska tryckfriheten mår väldigt bra i en formell be-
märkelse. Men han känner en oro över att den inte är 

tillräckligt förankrad hos enskilda 
individer. 

– För att tryck- och yttrandefrihe-
ten ska fungera krävs det att vi indi-
vider inser att den inte bara innebär 
att vi själva kan säga vad vi vill. Vi 
måste även acceptera att andra får 
säga vad de vill, även om de har en 
avvikande åsikt. Det är vi lite dåliga 
på i Sverige, säger Jonathan Lund-
qvist.

Medvetenheten om innebörden 
av tryckfrihetsförordningen kunde 
vara bättre även hos politiker, kon-
staterar Nils Funcke.

– Man kan höra enskilda riksdags-
ledamöter bedyra hur central tryck-

frihetsförordningen är för hela samhällsstyret och hur 
betydelsefull offentlighetsprincipen är. Men rätt vad det 
är tycker de att det är motiverat att göra ett ingrepp, säger 
han.

Även hos offentliganställda finns det en hel del att öns-
ka när det gäller kunskapen och medvetenheten om vad 
tryckfrihetsförordningen faktiskt innebär. Enligt JK, Anna 
Skarhed, vars uppgift är att undersöka fall där det kan 
vara fråga om brott mot efterforskningsförbudet, före-
kommer det att offentliga chefer efterforskar källor.

– Det känns bekymmersamt att efterforskning av källor 
överhuvudtaget förekommer. Det är oerhört märkligt att 
offentliga chefer inte är medvetna om det absoluta förbu-
det mot att efterforska källor. Det handlar om ryggmärgs-
reflexer som är helt felinställda, säger hon.

”Vi som fria publicis
ter blir plötsligt ofria 
när vi måste under
kasta oss ett privat 

företags regler, som 
i sig är obegripliga. 
Vi är ju vana vid att 

TF och YGL gäller vid 
publiceringar.”

Anna Gullberg

Anna Gullberg.

» 

l TF är en av Sveriges 
fyra grundlagar. Den 
kan endast upphävas 
om riksdagen fattar 
samma beslut vid två 
olika mandatperioder. 
Mellan de två man-
datperioderna måste 
ett riksdagsval ha ägt 
rum.
l Tryck frihets för-
ord ningen (TF) och 

yttrandefrihetsgrund-
lagen (YGL) är de två 
grundlagar som kon-
kret reglerar yttrande-
friheten i medierna. TF 
reglerar friheten att 
yttra sig i skrifter som 
böcker och tidningar 
samt fotokopierat 
material. YGL reglerar 
yttrandefriheten i ra-
dio, tv och film samt, 

 TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN (TF)

Yttrandefriheten som 
den är reglerade i 
Sverige kan delas in i 
tre rum

l Tryckfrihetslagens 
rum. 
Det kan bildlikt be-
skrivas som ett be-
pansrat ånglokomotiv 
som går på koks och 
vatten. Lokomotivet 

fordrar service då 
och då, men det går 
att förutse att det går 
säkrare än modernare 
spårtrafik.

l Yttrandefrihets
grundlagens rum. 
Yttrandefrihetsgrund-
lagen, den yngsta av 
Sveriges grundlagar, 
trädde i kraft 1992. 

Det kan beskrivas 
som ett rätt modernt 
teknikutrustat kök, 
men där det ändå hela 
tiden tas in ny utrust-
ning.

l Yttrandefrihet 
som inte är reglerad 
i de båda grund
lagarna.
Det här området kan 

beskrivas som det 
öppna och ibland 
vildvuxna torget. Här 
återfinns bland annat 
hemsidor, bloggar 
och innehållet i andra 
databaser som saknar 
ansvarig utgivare. För 
yttrandena här gäller 
vanlig lag. 

Källa: Johan 
Hirschfeldt

YTTRANDEFRIHETEN INDELAD I TRE RUM
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Även om tryckfriheten mår bra på ett formellt plan vitt-
nar flera av dem som vi har intervjuat om att den är satt 
under stark press.

Att internet har varit en stor tillgång för yttrandefrihe-
ten tycks det inte råda några tvivel om.

– Det ger människor oerhörda möjligheter att ta del av 
information och andras yttrande och samtidigt ge hals 
åt egna åsikter och värderingar. Det är en demokratisk 
uppfinning som berikar samhällslivet och debatten och 
förenklar tillvaron, säger Nils Funcke. 

GLOBALA FÖRETAG SKAPAR PROBLEM

Men internet begränsar också svenska publicister.
Globala privata företag, som till exempel Facebook, som 
verkar på den svenska marknaden utan att lyda under 
svensk lag är ett problem, berättar Anna Gullberg, chef-
redaktör och ansvarig utgivare för Gefle Dagblad.

– Det finns en stor mängd hat och hot på Facebook. 
Jag har själv anmält kommentarer som har fått vara kvar 
trots att de har varit flagranta hot, säger hon.

Samtidigt har tidningen stoppats av företaget. När en 
mammografiartikel illustrerades med ett kvinnobröst i en 
mammografimaskin stängdes omedelbart alla tidningens 
journalisters Facebook-konton ner.

– Facebook är en viktig kanal för oss att nå ut med vår 
journalistik. Efter ett dygn fick vi återvända under löfte 
att inte publicera saker som är obscena och strider mot 
deras nakenpolicy. Facebook är ett företag som tillåter 
hatiska kommentarer och samtidigt begränsar yttrande-
friheten, säger Anna Gullberg.

Hur ser du på det som publicist?
– Vi som fria publicister blir plötsligt ofria när vi måste 

underkasta oss ett privat företags regler, som i sig är obe-
gripliga. Vi är ju vana vid att TF och YGL gäller vid publi-
ceringar, säger Anna Gullberg.

Med internet har också det anonyma näthatet kommit.
Det faktum att det går att publicera kommentarer utan 

att framträda med namn går inte ihop med den svenska 
tryckfrihetslagstiftningens idé. 

– Anonym ska man få vara, men bara under förutsätt-
ning att någon annan tar ansvar. Den principen har inte 
följt med in i den nya tiden, säger Hans-Gunnar Axberger.

ARBETSMILJÖPROBLEM

Att det utbredda anonyma näthatet mot journalister och 
publicister har blivit ett reellt arbetsmiljöproblem visar 
flera undersökningar. Enligt en studie som Brottsförebyg-
gande rådet (Brå) gjorde 2015 utsätts drygt 30 procent av 
landets journalister årligen för hot, med syfte att påverka 
dem i deras yrkesutövning. Krönikörer och ledarskriben-
ter, som ofta har starka åsikter i en fråga, var mer utsatta 
än andra journalister. Även chefer med ett övergripande 
ansvar för den journalistiska verksamheten hotades ofta. 
Kvinnor drabbas i högre grad än män av sexistiskt näthat. 
Omvärldsbevakningsföretaget Cisions stora journalist-
undersökning från 2015 visar att merparten av hatet når 
journalisterna via mejl och artiklarnas kommentarsfält. 
Bakom hat- och hotmejlen uppges kategorin ”radikala 
högerkanten” stå i större utsträckning än kategorin ”ra-
dikala vänsterkanten”. 

Anna Gullberg är en av de publicister som har drab-
bats. I februari hotades hon till livet efter att tidningen 
granskat ledningen för Gävles moské och dess kopplingar 
till radikal islam. Hoten framfördes till en polis i Gävle 
som gjorde en anmälan och sedan informerade Anna 
Gullberg om händelsen.

– Det var oerhört obehagligt. Men jag kan inte säga att 
jag blev förvånad. Stämningen har varit så pass infekte-
rad. Vi har polisanmälts, JK-anmälts, utsatts för lättare 
skadegörelse och fått ett drev emot oss i sociala medier. 
Och i september förra året bombhotades redaktionen, 
säger hon.

Även UNT:s chefredaktör Charlotta Friborg har erfa-
renhet av att journalister utsätts för hot. Under julhelgen 
2014 skickade en man en rad hotfulla mejl, som bland 
annat innehöll dödshot, till en vikarierande reporter på 
tidningen. Det var ingen kontroversiell publicering som 
orsakade hotet, uppger Charlotta Friborg.

– Det såg ut som en skrivbordsrasist som hade fått ut-

Charlotta Friborg.

» 

i viss utsträckning, på 
internet. 
l Tryckfrihetsförord-
ningen från 1766 var 
den första lag i världen 
som gjorde tryckfri-
het till en rättighet. 
Genom förordningen 
fick vi offentlighets-
principen, som innebär 
att alla medborgare 
har rätt att ta del av 

protokoll och andra 
handlingar från reger-
ing, riksdag och myn-
digheter.
l Flera av principerna 
i 1766 års tryckför-
ordning kvarstår. 
Bland annat offent-
lighetsprincipen, 
censurförbudet, eta-
bleringsfriheten och 
grundlagsregleringen. 

Under åren har 
tryckfrihetsförord-
ningen utökats och 
innefattar nu även an-
svarig utgivare, med-
delarfrihet och med-
delarskydd. Det är den 
ansvariga utgivaren 
som har det rättsliga 
ansvaret för innehål-
let i en tidning eller en 
tidskrift. Uppgiftsläm-

nare och skribenter 
ska inte kunna straffas 
för det som skrivs i 
tidningarna. Medde-
larfriheten innebär att 
vem som helst har rätt 
att lämna uppgifter 
till medieföretag för 
offentliggörande. Ge-
nom meddelarskyddet 
får inte uppdragsgi-
vare efterforska vem 

som har lämnat upp-
gifter eller vidta åtgär-
der för att bestraffa 
eller hitta den som 
lämnat uppgifterna. 
Meddelarfrihet och 
meddelarskydd omfat-
tar offentligt anställda 
i större utsträckning 
än dem som är anställ-
da i privata företag. I 
privata företag anses 

tystnadsplikt genom 
avtal vara starkare än 
grundlagens yttrande-
frihet.
l TF har ändrats vid 
ett flertal tillfällen. 
Den nu gällande kom 
1949 och har sedan 
ändrats vid flera till-
fällen.

Källa: Dagens Nyheter 
och Advokaten

 TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN (TF)
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lopp för sina värderingar. De flesta journalister är vana 
vid att utsättas för rasistiskt hat när de publicerar vissa 
typer av artiklar.  Men dödshoten var oväntade. Det var 
en väldigt allvarlig situation. Reportern blev rädd och för-
sågs med personlarm och det gjordes en polisanmälan.

Näthat är ett internationellt fenomen, men enligt Jonat-
han Lundqvist tycks det vara ett större problem i Sverige 
än i liknande länder i den västerländska sfären. Han tror 
att en förklaring kan vara att den svenska kulturen är så 
konsensusinriktad.

– Det svenska samhället har blivit mer komplext och 
det finns en ökad pluralitet. Det gör att det blir svårare 
att sträva efter konsensus. I många andra kulturer är man 
mer van vid större spännvidd på åsikterna och en hätska-
re ton i debatten. Det kan göra att det finns en högre tole-
rans mot avvikande åsikter, man tar dem inte så person-
ligt, och frustrationen över att någon tycker annorlunda 
exploderar inte i hat eller hot på nätet, säger han.

Både Anna Gullberg och Charlotta Friborg tror att för-
klaringen till att näthatet mot journalister är så pass om-
fattande är att det blir allt vanligare att kommunicera via 
sociala medier.

– Man skriver i affekt utan att tänka efter. Men det skriv-

na ordet har en otrolig sprängkraft och får en längre livs-
tid än det som sägs. Det blir förödande när det flyktiga 
ordet hamnar i textform, säger Anna Gullberg.

– Man har en känsla av att man är anonym bakom tang-
entbordet och glömmer nästan bort att det sitter en an-
nan människa i andra änden och läser det som man skri-
ver, tillägger Charlotta Friborg.

SJÄLVCENSUR

Flera av dem som vi har intervjuat anser att det näthat 
som drabbar journalister utmanar tryckfrihetsförord-
ningens ställning. 

– Samhällsdebatten påverkas om vi får reportrar och 
andra skribenter som skräms till tystnad, säger Nils 
Funcke. 

Att självcensur redan är ett faktum visar TU:s under-
sökning från 2015 – 32 procent av alla journalister tvekar 
inför vissa former av publiceringar efter att de har blivit 
hotade och hatade. 

– Våra undersökningar visar att journalister som har 
blivit hotade undviker att bevaka organiserad brottslig-
het och flyktingfrågor. Självcensuren är ett stort hot mot 
tryckfriheten, säger TU:s vd Jeanette Gustafsdotter.

xxxxxxxxx

» 

”Förslagen är en reaktion 
på en samhällsutveckling 
där hoten mot enskilda 
och mot den personliga 
integriteten har ökat. De 
inskränkningar i yttrande
friheten som förslagen kan 
medföra svarar mot ett 
behov som jag uppfattar 
att många efterfrågar”
Anna Skarhed

Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år

» 

Anna Skarhed.
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Den enda verkliga lösningen för att komma tillrätta 
med näthatet är enligt dem vi har pratat med att utbilda 
befolkningen i hur man ska uppföra sig på internet.

– Vi måste prata med barn tidigt om hur man uttalar 
sig, säger Anna Skarhed.

STÄRKT INTEGRITETSSKYDD 

Men i stället leder det omfattande näthatet mot journa-
lister och publicister till att efterfrågan på stärkt integri-
tetsskydd ökat – både från lagstiftaren och människor i 
allmänhet.  

– Frågor om stärkt skydd för integriteten har diskute-
rats i decennier. Nu tror jag att en sådan lagstiftning är 
på väg att komma till stånd. Näthatet har definitivt sänkt 
tröskeln för inkränkningar i tryck- och yttrandefrihetslag-
stiftningen, säger Hans-Gunnar Axberger.

Nils Funcke hör till dem som befarar att fler lagar och 
bestämmelser som stärker integriteten och samtidigt in-
skränker tryckfriheten begränsar den seriösa samhällsde-
batten.

– Det är två kommunicerande kärl. Ökar skyddet för 
den personliga integriteten minskar yttrandefriheten. Jag 
förespråkar inte att man tar bort bestämmelserna om för-

tal och förolämpning. Men man ska vara oerhört försiktig 
innan man skärper dem. I den andra vågskålen ligger det 
som är vår livsluft, demokratins kännetecken – möjlighe-
ten för människor att yttra sig och våga delta i den offent-
liga debatten och säga vad de vill.

Den värsta konsekvensen av skärpt integritetesskydd 
är att människor kommer att vara oinformerade om sa-
ker som de borde känna till, anser Anna Gullberg.

– Medierna kan bli bakbunda och inte få samma möj-
ligheter att granska makten. Det är oerhört allvarligt för 
demokratin, säger hon.

I februari presenterades Gudrun Antemars så kallade 
näthatsutredning, där en rad lagförslag föreslås som ska 
skydda integriteten och samtidigt värna yttrandefriheten. 

– Förslagen är en reaktion på en samhällsutveckling där 
hoten mot enskilda och mot den personliga integriteten 
har ökat. De inskränkningar i yttrandefriheten som för-
slagen kan medföra svarar mot ett behov som jag uppfat-
tar att många efterfrågar, säger Anna Skarhed.

Bland de nya brott som föreslås finns ”olaga integritets-
intrång”. Det innebär bland annat att det ska bli straffbart 
att sprida uppgifter om någons hälsotillstånd eller att nå-
gon utsatts för ett allvarligt brott. 

xxxxxxxxx

» 

Tryck- och yttrande-
frihetsbrotten kan 
delas in i fyra kate-
gorier:
l brott av bered-
skapsliknande 
karaktär (rikets sä-
kerhet), till exempel 
landsförräderi,
l brott med hemliga 
uppgifter, till exem-
pel spioneri,
l brott mot all-
männa intressen, till 
exempel uppvigling 
och hets mot folk-
grupp och
l brott mot enskilda, 
till exempel förtal.

Källa: Regeringens 
webbplats om 

mänskliga rättigheter

TRYCK- OCH 
YTTRANDE-
FRIHETSBROTT 

Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år

Trots en del skönhetsfläckar 
 förefaller tryckfrihetsför-

ordningen vara en relativt 
välfungerade lagstiftning.
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År 1766 antogs värl-
dens första tryck-
frihetsförordning av 
riksdagen. Samtidigt 
upphävdes systemet 
med censur, för-
handsgranskning av 
skrifter och krav på 
tillstånd för tryck-
ning. Redan i tryck-
frihetsförordningen 
från 1766 fanns 
principen om rätten 
att få ta del av all-
männa handlingar. 
Tryckfriheten redu-
cerades åter under 
1700-talets senare 
del, men vann nytt 
fäste i början på 
1800-talet, efter 
1809 års statsvälv-
ning då kung Gustav 
IV Adolf avsattes. 
En av målsättning-
arna med kuppen 
var att återställa 
tryckfriheten. År 
1812 tillkom en ny 
tryckfrihetsförord-
ning som gällde tills 
vi fick vår nuvarande 
TF 1949.

Källa: En orientering 
i tryckfrihet och 

yttrande frihet av 
Wiweka 

Warnling-Nerep 
och Hedvig Bernitz

HISTORIK

» 
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Ett annat förslag är att ändra förtalsbestämmelserna 
så att den som yttrar något som kan påverka en persons 
anseende negativt kan bli fälld, i dag krävs att man har ut-
satt någon för andras missaktning för att fällas för förtal.

Nils Funcke anser inte att utredningen har lyckats över-
tyga om varför utvidgningen behövs.

– För mig innebär det en stor vidgning av vad som skul-
le kunna utgöra förtal. Vid missaktning är någons anse-
ende så kört i botten att det inte går att återupprätta. Om 
anseendet naggas i kanten finns det möjlighet att repa-
rera det, säger han.

Ett av syftena med förslagen i 
utredningen är att komma åt det 
otyglade näthat som sprids av pri-
vatpersoner i e-post, kommentars-
fält, på bloggar och i olika chattfo-
rum.

– Man måste utan tvekan göra 
något för att gripa sig an proble-
met. Framför allt därför att enskil-
da personer far väldigt illa, säger 
TU:s Jeanette Gustafsdotter som 
satt med i utredningen.

”SMITTORISK”

Alla inskränkningar i mediernas 
möjligheter att publicera informa-
tion är ett hot mot tryckfriheten, framhåller advokat Pe-
ter Danowsky.

– Vissa delar har vi inte rätt att ta del av, det som är 
personligt, privat. Det finns en privat sfär för alla. Men 
ju mer känd man är, ju mer framstående poster man har, 
desto mindre är den privata sfären. Så har det alltid varit 
och så ska det fortsätta att vara, säger han.

Om utredarens förslag, som alltså inte avser TF och 
YGL, blir verklighet tror Peter Danowsky att de kan smitta 
av till tryckfrihetens område. Liksom Nils Funcke gäller 
hans oro särskilt förtalsbrottet.

– Konsekvensen skulle kunna bli att utrymmet för vad 
som är förtal blir större även på det grundlagsskyddade 
området.

Även Hans-Gunnar Axberger tror att tryckfriheten på-
verkas om förslagen går igenom.

– Det är ju inga grundlagsändringar som föreslås, men 
de kan nog smitta av sig så småningom. Det kommer att 
framstå som rättspolitiskt riktigt att sådana här bestäm-
melser även finns i tryck- och yttrandefrihetslagstiftning-
en.

Hans-Gunnar Axberger tycker att förslagen om stärkt 
integritetsskydd ligger i tiden.

– Samhällslivet blir mer komplicerat och det behövs fler 
regler. Som tryckfrihetsvän kan man tycka att det är lite 
sorgligt att de behövs, men vi har försummat privatlivs-

frågor alltför länge. Det finns till exempel ingen motsva-
righet till det skydd för privatlivet som finns i Europakon-
ventionen. Det borde det finnas, säger han.

En viktig anledning till att Hans-Gunnar Axberger an-
ser att det behövs ett stärkt integritetsskydd är att svensk 
lagstiftning ska fungera ihop med Europakonventionen.

– Förr eller senare ställs de mot varandra. Det är bättre 
att ligga före än att behöva ändra lagstiftningen i efter-
hand, säger han.

Även Johan Hirschfeldt lyfter fram att det finns en kon-
flikt mellan tryckfrihetsförordningen och Europarättens 

syn på rätten till skydd för den 
personliga integriteten. 

– Vi behöver göra något åt den 
svåra frågan med integritets-
skydd. Sverige riskerar att fällas i 
Europadomstolen om vi inte lyck-
as hantera frågan om den privata 
sfären bättre. Då ställs vår grund-
lagsreglering mot våra åtaganden 
enligt Europakonventionen, säger 
Johan Hirschfeldt, som också an-
ser att integritetsskyddet i Sverige 
måste stärkas.

Percy Bratt tycker också att det 
finns ett behov av ett vidare inte-
gritetsskydd.

– Jag har haft klienter som har blivit utsatta för förtals-
kampanjer på internet som varit helt förödande för dem 
såväl socialt som yrkesmässigt. Hela deras liv har påver-
kats oerhört mycket. Det är viktigt att få möjlighet till 
upprättelse för den enskilde och i ett vidare perspektiv, 
att få en preventiv effekt, säger han.

Utredningar, som bland annat TU har gjort, visar att de 
övergrepp och brottsliga publiceringar som sker på nätet 
sällan görs av de traditionella medierna. 

– Medier publicerar normalt inte nakenbilder och upp-
gifter som inte är sanna. Om det skulle ske finns ett väl 
fungerade regelverk. Förutom grundlagarna har vi våra 
pressetiska regler. Och vi har en pressombudsman som 
tittar på anmälningarna om det har varit diskutabla pu-
bliceringar, säger Jeanette Gustafsdotter.

Det största hotet mot tryckfriheten i Sverige kommer, 
enligt henne, från privatpersoner som publicerar krän-
kande uppgifter om personer på internet. Det leder till 
krav på stärkt integritetsskydd och inskränkningar i både 
TF och YGL.

– Kränkande publiceringar  på nätet som görs av pri-
vatpersoner riskerar att falla över på våra riksdagsle-
damöters inställning till tryck- och yttrandefriheten. 
De blandar ihop enskilda personers publiceringar med 
mediernas publiceringar. Det gör att utredningar görs 
som kan inskränka tryckfriheten. Det finns redan flera 

Johan Hirschfeldt.

» 

”Vi behöver göra något 
åt den svåra frågan 

med integritetsskydd. 
Sverige riskerar att 

fällas i Europadomsto
len om vi inte lyckas 

hantera frågan om den 
privata sfären bättre.”

Johan Hirschfeldt

Utredningar, som bland annat TU har gjort, visar att 
de övergrepp och brottsliga publiceringar som sker på 
nätet sällan görs av de traditionella medierna.



Advokaten Nr 5 • 20164646

Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år

förslag om att skärpa sekretessen. Det handlar om att of-
fentlighetsprincipen tunnas ut och försvagas. Det blir ett 
hot mot tryckfriheten, säger Jeanette.

FÖRSLAG PÅ SKÄRPT SEKRETESS

Nyligen kom ett förslag om att sekretess ska gälla alla 
myndighetsanställda. 

Ulf Isaksson tycker att det är bekymmersamt när sekre-
tesslagstiftningen breder ut sig. 

– Granskande journalister berörs i synnerhet, men alla 
journalisters arbete försvåras. Kan inte redaktioner och 
reportrar utföra sitt arbete får vi medborgare inget un-
derlag för att förstå vad som händer omkring oss i sam-
hällslivet. Vi kan inte dra egna slutsatser på samma sätt 
som om vi hade haft ett friare flöde av information och 
uppgifter, säger han.

Terrorattentat, som det mot den franska satirtidningen 
Charlie Hebdo i januari förra året, är också en utmaning 
mot tryckfriheten som flera av dem som vi har intervjuat 
lyfter fram. 

– Där fanns ett tydligt samband mellan våldet och dem 
som utövade sin konstnärliga frihet. Reflexen är natur-
ligtvis att i det läget försvara yttrandefriheten, men i 

eftertanken kommer frågan om det i längden är rimligt, 
säger Hans-Gunnar Axberger.

Hur situationer där konstnärer, skribenter och andra 
använder yttrandefriheten till grova provokationer rik-
tade mot människogrupper som är lättprovocerade är en 
svår fråga att hantera, anser Hans-Gunnar Axberger.

– Jag tror att det är en fråga som har påverkat både pol-
tiker och opinion att i vissa fall fråga sig vad yttrandefri-
heten är bra för. Jag får allt större förståelse för dem som 
anser att yttrandefriheten inte bör få användas till vilka 
provokationer som helst. Men konsekvenserna känns 
ibland lite svåra att leva med, säger han.

Jonathan Lundqvist poängterar däremot vikten av att 
alla idéer, inklusive religion, får kritiseras.

– Det måste vara tillåtet att häda och kritisera. Det går 
inte att säga att tidningsredaktionen på Charlie Hebdo 
själva hade satt sig i klistret och bar en skuld för det som 
inträffade.

”UTNYTTJA BEFINTLIG LAGSTIFTNING”

Flera av dem vi har intervjuat anser att integritetsskyddet 
knappt eller inte alls skulle behöva stärkas om polisen till-
lämpade den lagstiftning som redan finns. De understry-

”Jag får allt större förståelse för dem som anser att yttrandefriheten                      inte bör få användas till vilka provokationer som helst.

Men konsekvenserna                      känns ibland lite svåra att leva med.”   Hans-Gunnar Axberger

Hans-Gunnar Axberger.

» 
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”Jag får allt större förståelse för dem som anser att yttrandefriheten                      inte bör få användas till vilka provokationer som helst.

Men konsekvenserna                      känns ibland lite svåra att leva med.”   Hans-Gunnar Axberger

ker att det redan i dag finns ett helt batteri med bestäm-
melser som skyddar integriteten – förbudet mot förtal, 
förolämpning, ofredande och laga hot.

Peter Danowsky beskriver det svenska polisväsendet 
som dysfunktionellt.

– Det framstår ibland som en tillfällighet när polisen 
klarar upp brott. Hot, förtal, förolämpning och ofredan-
de i nätmiljö är dessutom lågt prioriterat. Utredningen av 
den här typen av brott får inte ta mer än ett par månader. 
Om domen kommer några år efter det som inträffat får 
det varken någon avskräckande eller reparativ effekt. Om 
effektiviteten hos polis och åklagare höjdes skulle säkert 
färre ägna sig åt näthat, säger han.

Björn Sellström, kommissarie på polisens nationella 
operativa avdelning (NOA), förklarar att mycket av det 
som går under benämningen näthat inte är olagligt utan 
subjektivt tyckande. Som exempel anger han att om man 
säger åt någon att ”gå och hänga sig” är det inte något 
brott.

– Det är inget hot och handlar inte om ofredande. Det 
handlar om vad någon tycker att en annan person ska 
göra, säger han.

Om flera personer skriver samma slags hatmeddelande 

till en person kommer personen i fråga förmodligen att 
uppfatta det som besvärande, men det är inte heller nå-
got brott.

– Men om en  och samma person säger samma sak 
hundra gånger till en viss person kan det vara ofredande, 
säger Björn Sellström.

Om ett förtalsbrott konstateras är det polisen uppgift 
att ta redan på vem som ligger bakom uttalandet, som 
ofta görs anonymt på internet. En svårighet med att reda 
ut förtalsbrott på nätet är att bevisa vem som ligger bak-
om uttalandet. Med hjälp av datorns ip-adress leds poli-
sen till en abonnent på ett internetabonnemang. Perso-
nen som abonnemanget är skrivet på kallas då normalt 
in till förhör. 

– Personen kan då exempelvis säga att det nog kan 
stämma att meddelandet har skrivits på hans eller hen-
nes dator, men att någon annan måste ha skrivit det. 
Datorn kan ha lånats ut till flera personer och ägaren 
minns inte eller vill inte tala om till vilka, säger Björn Sell-
ström.

BEROENDE AV ANDRA

Angående kritiken att polisen inte reder ut internetrela-

Björn Sellström.

» 

Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år
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» 

terade brott tillräckligt effektivt säger Björn Sellström i en 
kommentar:

– Vi är ofta beroende av andra parter. Om en misstänkt 
person säger ”jag har inte skrivit hatmeddelandet” har vi 
det att förhålla oss till. Vi kan ju inte piska fram sanningen 
ur folk. Vad är det som de vill att 
vi ska utreda? Ofta går det inte att 
med säkerhet koppla viss informa-
tion till en särskild individ. De här 
brotten är ofta nästan omöjliga att 
reda ut, säger Björn Sellström.

Förutom att det är svårt att utre-
da vem som ligger bakom hat och 
hot på nätet är det en stor utma-
ning för polisen att få ut informa-
tion från utländska sajtägare, som 
till exempel Facebook, om vem 
som äger ett konto som hot har 
publicerats på.

– I USA är yttrandefriheten så 
långt framskriden att det ska otro-
lig mycket till för att vi ska få ut information om vem som 
har yttrat något. När vi berättar att vi utreder ett brott 
hänvisar företagen till amerikansk lagstiftning och säger 
att vi får vända oss till amerikansk domstol. Och det tar 
väldigt lång tid, säger Björn Sellström.

Något som skulle kunna underlätta uppklarandet av 
näthatsrelaterade brott är, enligt Björn Sellström, ett in-
förande av elektroniska id-kort.

– Fanns det krav på personlig elektronisk identifiering 
när ett inlägg ska göras skulle man få bort en del av hatet, 
säger Björn Sellström som samtidigt är medveten om att 
det inte är okomplicerat att införa ett sådant krav.

– Det sker fler id-kapningar än cykelstölder i Sverige. Ju 
mer information vi delar med oss om oss själva på nätet 
desto större är risken att någon får tag på den och miss-
brukar den. Men risken kan minimeras om man byter 
lösenord regelbundet, har virusskydd och använder sunt 

förnuft, säger han.
De flesta av dem som vi har pra-

tat med känner, trots de hot som 
finns mot den svenska tryckfri-
heten, ingen större oro för dess 
framtid. De tror att tryckfriheten 
kommer att värnas även framöver. 

– Men vi måste hela tiden vara 
på vår vakt. På nära håll – i Tur-
kiet, Polen och Ungern – är det här 
rättigheter som makthavarna vill 
inskränka. Det kryper närmare 
oss, säger Anna Skarhed och upp-
manar EU att agera.

– Ska ett land i den europeiska 
unionen, som bekänner sig till 

fritt meningsutbyte och fri press, kunna byta ut domare 
och inte låta medierna fungera utan censur? Det känns 
som en helt orimlig situation, säger hon.

Jeanette Gustafsdotter ser också med tillförsikt på 
framtiden för den svenska tryckfriheten.

– Jag ser hoten och anser att det är oerhört viktigt att vi 
möter dem genom debatt, inlägg, remissvar, genom med-
verkan i utredningar och genom att vara aktiva i möten 
med ministrar.  Påtryckningar har funnits i dåtid, de finns 
i nutid och de kommer att finnas i framtid. Vi måste er-
övra tryckfriheten gång på gång. Men vi kommer att klara 
det, säger hon. n

”Påtryckningar har 
funnits i dåtid, de finns 
i nutid och de kommer 
att finnas i framtid. Vi 

måste erövra tryck
friheten gång på gång. 

Men vi kommer att 
klara det.”

Jeanette Gustafsdotter

Jeanette Gustafsdotter.

Flest 
anmälningar 
rör ”hets mot 

folkgrupp”
– vänd!

Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år

» 
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Årets evenemang äger rum på Grand Hôtel 27–28 oktober och vi  

lovar dig två inspirerande dagar. Konferens med bankett och  
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Deltagande i Advokatdagarna ger 12 utbildningstimmar.
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Justitiekanslern (JK) får årligen in mellan 300 
och 400 anmälningar som rör tryck- och 
yttrandefrihet. Flertalet gäller hets mot folk-
grupp. En utmaning för JK är att avgöra när 
gränsen är nådd och det handlar om hets. 

 Justitiekanslerns ( JK) uppgift är att pröva var gränsen 
går för vad som får framföras i det öppna samtalet. 
Gränsen går där det blir hat, hot eller förtal. JK är en- 

    sam åklagare i tryckfrihetsmål. Någon annan än JK får 
inte heller inleda förundersökning om tryckfrihetsbrott. 

– Fördelen är att vi är fokuserade på de här målen. Det 
gör att vi har en djup kunskap. Det behövs, det här är svår 
juridik, säger JK Anna Skarhed.

För att JK ska inleda en förundersökning om tryck-
frihetsbrottet förtal ska ett åtal vara påkallat ur allmän 
synpunkt. Det sker mycket sällan.  Men i år har Anna 
Skarhed åtalat den ansvariga utgivaren för nättidningen 
Yakida för grovt förtal, sedan han bland annat pekat ut 
en kvinnlig frilansjournalist som kriminell. 

– Det är ett fall som har bedömts vara sådant att JK an-
sett det vara påkallat ur allmän synpunkt att det allmän-
na väcker åtal, säger Anna Skarhed.

Senast JK väckte åtal var 2006 när Göran Lambertz 
åtalade Expressens ansvarige utgivare för grovt förtal av 
skådespelaren Mikael Persbrandt. Expressen hade publi-
cerat en artikel om att Persbrandt vårdades på en klinik 
för alkoholförgiftning.

Förtalsmålen är speciella på så sätt att lagstiftaren har 
sagt att staten bara i undantagsfall ska föra talan om brott. 
Huvudregeln är i stället att det är upp till den enskilde 
som anser sig förtalad att själv väcka åtal, enskilt åtal.

– Det bygger bland annat på tanken att vi är olika och 
att det är väldigt individuellt vad som uppfattas som 
förtal. Förtal har därför inte ansetts som en samhällets 
angelägenhet på samma sätt som till exempel hets mot 
folkgrupp, säger Anna Skarhed.

Det finns olika uppfattningar om huruvida JK väcker 
åtal tillräckligt ofta i förtalsmål.

Advokat Peter Danowsky anser att det är viktigt att JK 
är återhållsam med att väcka åtal i dessa mål.

– JK företräder staten. Statsmaktens roll är att värna 
yttrandefriheten, inte inskrida mot den. Staten ska hålla 
sig borta från förhållandet mellan den enskilda och medi-
erna. Det finns rättshjälp och det finns advokater som väl 
tillvaratar de enskildas intresse, säger han.

Hans kollega advokat Ulf Isaksson anser också att JK:s 
åtalsmöjligheter ska vara snäva. 

Flest anmälningar rör     hets mot folkgrupp

Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år

Senast JK väckte åtal var 2006 när 
Göran Lambertz åtalade Expressens 

ansvarige utgivare för grovt förtal av 
skådespelaren Mikael Persbrandt.

» 
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”Juridiska
frågor lyfts till
principiella
höjder”
– vänd! » 

Flest anmälningar rör     hets mot folkgrupp
– När det gäller förtalsbrottet som är en personlig för 

att inte säga privat sak är det knappast Justitiekanslerns 
sak att föra talan. 

Advokat Percy Bratt, som främst företräder dem som 
anser sig ha blivit utsatt för förtal,  tycker däremot att en 
översyn bör göras av om JK:s utrymme för att väcka åtal 
ska vidgas.

– Man borde mer aktivt fundera på om JK inte skulle 
få en utvidgad roll när det gäller implementeringen av 
TF:s och YGL:s ärekränkningsregler genom att ha större 
öppenhet för att väcka åtal. Det har att göra med att en 
vanlig tryckfrihetstalan inte är åtkomlig för många männ-
iskor som systemet nu ser ut – med osäker juryprocess 
och höga rättegångskostnader. De har inte tillgång till en 
rättslig prövning.

Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt 
vid Uppsala universitet, tror inte att det finns något poli-
tiskt stöd för att JK ska få en mer aktiv roll när det gäller 
att väcka åtal i förtalsmål. Han anser att det vore bättre 
att ge enskilda större möjligheter att anlita advokater 
– det vill säga ge dem bättre villkor när det gäller rätte-
gångskostnader, rättshjälp och rättsskydd.

JK tar årligen emot mellan 300 och 400 anmälningar 
som gäller tryck- och yttrandefrihet. Förra året inleddes 
åtta förundersökningar och fyra åtal väcktes.

De flesta anmälningarna gäller hets mot folkgrupp. De 
handlar om alltifrån texter på t-tröjor och klistermärken 
till skriverier på grundlagsskyddade extrema sajter av 
olika slag, berättar Anna Skarhed.

Johan Hirschfeldt, som själv var JK under åren 1992–
1996, tyckte att det var särskilt svårt att ta ställning till om 
han skulle väcka åtal för hets mot folkgrupp.

– Det räcker inte att ett uttalande är kritiskt mot en 
folkgrupp. Det ska vara missaktande. Det ska ha en viss 
aggressivitetsnivå. Det är väldigt svårt att veta var den 
gränsen går, säger han.

Även nuvarande JK Anna Skarhed tycker att det kan 
vara svårt att veta när gränsen är nådd.

– Det är inte glasklart vad som är hets, det måste be-
dömas i varje enskilt fall. JK:s roll är att värna det öppna 
samtalet. Högsta domstolen har sagt att det är bättre att 
ett uttalande, som kan förefalla obehagligt och uppfattas 
som kränkande, ska få sägas straffritt. Det bästa sättet att 
värna yttrandefriheten och vårt demokratiska samhälle 
är att gå i polemik i den offentliga debatten, säger Anna 
Skarhed.

Andra ärenden kan röra efterforskningsförbudet och 
brott mot tystnadsplikten. 

I de fall JK väljer att gå fram med ett mål vinner JK of-
tast framgång. n

Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år

I år har JK Anna Skarhed åtalat den ansvariga 
utgivaren för nättidningen Yakida för grovt 
förtal, sedan han bland annat pekat ut en 
kvinnlig frilansjournalist som kriminell.
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Kännetecknande för tryck- och yttrande-
frihetsmålen är att de handlar om kärn-
frågorna i ett fritt samhälle. 

 Advokaterna Peter Danowsky, Ulf Isaksson och 
Percy Bratt har alla lång erfarenhet av tryck- och 
yttrandefrihetsmål. 

– Det handlar om viktiga värden i ett gott samhälle. Det 
är inte alla juridiska frågor som kan lyftas till principiella 
höjder. Det gör rättsområdet extra intressant, säger Peter 
Danowsky.

Men det är inget stort rättsområde. Peter Danowsky 
uppskattar att ungefär tio tryck- och yttrandefrihetsmål 
handläggs varje år i Sverige. Merparten av dem rör förtal. 

Peter Danowsky och Ulf Isaksson företräder uteslu-
tande mediesidan – dagstidningar såväl som landsortstid-
ningar, filmbolag och tv-företag. De för därmed yttrande-
frihetstalan.

– Jag bestämde mig tidigt för att inte företräda enskil-
da mot medierna. Det utgår ifrån en uppfattning om att 
mediernas verksamhet är god, säger Peter Danowsky.

En annan anledning är att undvika jävssituationer.
Percy Bratt företräder däremot oftast den som anser 

sig förtalad och för ansvars- och skadeståndstalan. Han 
företräder därmed äro– och integritetsskyddet.

– I en tryck- eller yttrandefrihetsprocess är det oftast 
väldigt svårt att styrka en ekonomisk skada. Därför hand-

lar det om ideellt skadestånd, att få upprättelse, säger 
han.

Vid grovt förtal går det att få mellan 50 000 och 
100 000 kronor som ideellt skadestånd. 

Bland hans huvudsakliga klienter finns politiker, idrotts-
män och människor inom affärslivet och artistvärlden.

Typiskt för tryck- och yttrandefrihetsmålen är att de 
i regel prövas av en lekmannajury med nio politiskt till-
satta ledamöter. (se s. 38–39) Fäller juryn den tilltalade 
prövas om ett yttrande- eller tryckfrihetsbrott anses före-
ligga även av domstolen. Jurysystemet gör att advokater-
na måste kunna argumentera för sina klienter inför såväl 
lekmännen i juryn som juristdomarna. 

– Det är en sak som man måste tänka på hela tiden. Blir 
det för tekniskt kan det vara svårt att ha juryn med sig. 

”Juridiska
frågor lyfts till

principiella
höjder”

» Percy Bratt (till höger på bild) 
företrädde pingstpastorn Åke Green 

i ett mycket uppmärksammat mål.

Peter Danowsky.

Ulf Isaksson.
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Sämre press-
frihet i Europa
– vänd! » 

Men ibland kan det vara en teknisk fråga som måste dis-
sekeras. Det kan vara en utmaning, säger Ulf Isaksson.

Percy Bratt tycker visserligen att jurysystemet är pro-
blematiskt från rättssäkerhetssynpunkt, men upplever 
att det retoriska momentet är inspirerande och ger en 
särskild nerv till processerna.

Typiskt för målen är den avvägning som görs mellan 
yttrande- och informationsfriheten å ena sidan och inte-
gritetsskyddet å andra sidan.

– Yttrandefrihetens gränser dras inte i lagtexten. Oav-
sett om det är förtalsbestämmelsen eller hets mot folk-
grupp-paragrafen är det öppna normativa rekvisit som 
kräver avvägningar, säger Percy Bratt och tillägger att 
man i dessa mål ofta behöver anlägga ett vidare perspek-
tiv och har anledning att granska om ytterligare stöd 

för talan kan finnas i Europakonvetionen och Europa-
domstolens praxis. 

När Percy Bratt företrädde pingstpastorn Åke Green, 
som argumenterade för åsikten att Gud är emot utlevd 
homosexualitet, pekade han på hur inställningen till ho-
mosexualitet är inom världsreligionerna. 

– En argumentationslinje i detta mål var att Åke Greens 
föreställningar delas av miljarder människor som bekän-
ner sig till de olika världsreligionerna. Ska då de som ger 
utryck för denna trosföreställning dömas till fängelse i 
stället för att deras uppfattning bemöts i en öppen de-
mokratisk debatt? Det är självfallet en typ av argumenta-
tion som man inte framför i ett mer ordinärt brott- eller 
civilmål. Det är spännande att behöva anlägga ett vidare 
perspektiv, säger Percy Bratt. n

Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år
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Fokus Tryckfrihetsförordningen 250 år

Pressfriheten utmanas överallt i världen. 
Värst är läget i Eritrea och Nordkorea. Men 
avsevärda inskränkningar har även skett i 
flera europeiska länder på senare tid. 

 Reportrar utan 
gränser presen-
terar årligen ett 

pressfrihetsindex, som 
bygger på en granskning 
av hur möjligheterna är 
för fria medier i 180 län-
der.

Jonathan Lundqvist, 
ordförande för Reportrar 
utan gränser, berättar att 
det finns problem när det 
gäller tryckfriheten i alla 
länder i alla världsdelar. 
I Latinamerika utgörs ho-
ten ofta av brottssyndikat 
som inte vill bli gran-
skade. Ett annat hot mot 
tryckfriheten är väpnade 
konflikter som den i Sy-
rien. 

– Journalister är inte 
lika behövda i konfliktzo-
ner som tidigare.  Varje 
gerillagrupp har sin egen 
mediekanal i sociala me-
dier eller på Youtube. Då 
upplevs journalisterna 
som besvärliga med sina 
kritiska frågor. Och pisto-
ler riktas mot journalisterna.

Sämst är förhållandena för journalister i Nordkorea 
och Eritrea. 

Men även i Europa har omfattande inskränkningar 
gjorts i pressfriheten på senare tid. Ungern fick en ny 
medielag den 1 januari 2012. Journalister i landet pressas 
sedan dess av regeringsvänliga redaktörer att begränsa 
kritiken mot landets ledning. Vid årsskiftet var det Polens 
tur, då klubbades en ny medielag igenom i landet som 
bland annat innebär att cheferna för tv- och radiokana-

lerna ska tillsättas av finansministern som också när som 
helst kan sparka dem.

– Lagstiftningarna som har införts i Ungern och Polen 
för att kontrollera medierna är fullständigt oacceptabla. I 
Polen är grundproblemet att många polacker inte tyckte 
att public service representerade dem tidigare. Om public 

service missköter sitt upp-
drag att representera folket 
kommer den här typen av 
lagstiftning som ett brev på 
posten. Har inte public ser-
vice legitimitet bland med-
borgarna röstar de fram 
något som ändrar på det, 
säger Jonathan Lundqvist.

I Turkiet hindras medi-
erna från att  självständigt 
rapportera om konflikten 
mellan den turkiska re-
geringen och PKK. Censur 
och gripanden hör till var-
dagen för många av lan-
dets journalister.

Jämfört med förra året 
har Sverige halkat ner fem 
placeringar till en åttonde 
plats i pressfrihetsindex. 
En förklaring är den rap-
port som Brå publicerade 
förra året om omfattande 
hot mot journalister.

Om något parti i Sverige 
kommer till makten som 
vill angripa tryck- och ytt-
randefriheten menar Jo-
han Hirschfeldt, före detta 
president i Svea hovrätt, 

att även vi skulle riskera att få se en negativ utveckling.
– Presstödet och finansieringen av public service har ju 

inget grundlagsskydd. Där ligger möjligen ett problem, 
säger han.

Framtiden för tryckfriheten internationellt sett är till 
stor del avhängig av om det går att hitta en lösning på de 
konflikter som pågår. 

– Det är svårt att isolera tryck- och yttrandefriheten 
från den övriga utvecklingen i världen, säger Jonathan 
Lundqvist. n

Sämre pressfrihet i Europa

» 

I Turkiet hindras medierna från att självständigt rapportera om konflik-
ten mellan den turkiska regeringen och PKK.

Jonathan Lundqvist.
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Försvarare, förena er
Om man tänker sig att straffprocessrätten är ett uttryck för statens våldsmonopol riktat mot 
individen, inser man ganska snart att försvararens roll är att garantera att individen inte utsätts 
för våld från statens sida utan stöd i lagen. Utifrån den aspekten är försvararrollen av funda-
mental betydelse för upprätthållandet av en demokratisk rättsstat. På försvararens axlar vilar 
ansvaret för att de grundläggande rättsprinciperna beaktas när staten genom åklagaren kräver 
att våld i form av tvångsmedel eller straff utövas mot den enskilda individen. Därför är det syn-
nerligen allvarligt när försvararrollen numera utsätts för systematiska angrepp från åklagar-
myndigheten. Det anser advokat Thomas Olsson. 

 Åklagarmyndigheten har under 
en längre tid drivit frågan om 
den dåliga stämningen i rätts-

salarna. Startskottet var en artikel av 
vice chefsåklagaren Thomas Ahl-
strand som på fullt allvar hävdade att 
det finns en grupp försvarsadvokater 
som ”solidariserat sig med klienterna 
till den grad att man övertagit deras 
värderingar” och att de ”dövar sin 
ångest med missbruk av olika slag; 
mat (sic!), sprit, tabletter, narkotika 
– som man ju kan få från klienterna” 
(publicerad i nättidningen Dagens 
Juridik den 26 januari 2015.). 

Nu kunde Ahlstrands fantasmer 
avfärdats som kemiskt inspire-
rade skriverier som mått bra av att 
ligga i skrivbordslådan några dagar 
innan beslutet att skicka in dem för 
publicering om det inte vore för att 
Riksåklagaren några månader senare 

beslutade sig för att tillsätta en utred-
ning på samma tema. Under april 
2015 utgöt sig den särskilda utreda-
ren, överåklagaren Björn Blomkvist, 
i ett flertal medier över att det finns 
försvarare som anför invändningar 
mot hur förundersökningen genom-
förts och hur bevisning inhämtats.

När Åklagarmyndigheten tillfrå-
gas om vad som ligger till grund 
för påståendet om att stämningen 
i rättssalarna försämrats blir svaret 
förvånansvärt svävande och slutar 
alltid med en hänvisning till två rätte-
gångar: Södertälje- och Playa-målen. 
Och här har Åklagarmyndigheten 
rätt i så måtto att stämningen i rätts-
salarna var ovanligt infekterad, men 
Åklagarmyndigheten undanhåller 
den verkliga orsaken till att det blev 
på det sättet.

Södertälje- och Playa-målen hade 

det gemensamt att förundersökning-
arna pågick i ett par år, att de miss-
tänkta satt häktade under den tiden, 
att ett stort antal personer åtalades 
och att rättegångarna pågick under 
flera månader. Målen hade även det 
gemensamt att de drevs av Internatio-
nella åklagarkammaren, det vill säga 
samma enhet inom åklagarmyndighe-
ten som Ahlstrand tillhör.

Det Åklagarmyndigheten inte 
nämner är att Södertälje- och Playa-
målen även hade det gemensamt att 
förundersökningen kompletterades 
löpande under rättegången med 
tusentals sidor och att åklagarna 
undanhöll väsentlig bevisning för för-
svaret. I Södertälje-målet handlade 
det om en telefonlista som visade att 
det enda beviset för åtalet mot fyra 
personer för två mord, ett vittne, 
faktiskt ljög om sina förehavanden. 

Nu kan advokater göra tidrapporten
på 10 000 meters höjd.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen 

eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation med 

mera – oavsett om du sitter i flygstolen eller väntar på tåget. Nya Saturnus 

fungerar både för Windows och Mac. www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M
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De misstänkta hade suttit frihetsbe-
rövade i mellan ett och två år innan 
de frikändes på grund av innehållet i 
telefonlistan och åklagarnas förkla-
ring var att listan blivit bortglömd i 
en skrivbordslåda.

Det kan även tilläggas 
att när listan kom försva-
ret till del, och föranledde 
utredningsåtgärder från 
försvarets sida, så inledde 
åklagarna en förundersök-
ning mot den försvarare 
som hittat listan. Och när 
det inte gav något resultat, 
anmäldes försvaren till Ad-
vokatsamfundet. Även det 
utan resultat.

Liknande turer sägs ha 
förekommit i Playa-målet 
där försvararna misstänklig-
gjordes i sina försök att få 
fram relevant utrednings-
material som åklagarna 
vägrade redovisa.

Således har Riksåklagaren 
rätt i att stämningen varit 
mycket dålig i vissa mål, 
men det är inte ärligt att 
lasta försvararna för det 
när orsaken i verkligheten står att 
finna i åklagarnas processföring. Att 
förundersökningen fortsätter efter 
åtal och kompletteras i det oändliga 
försvårar givetvis för den misstänkte 

att ta tillvara sina rättigheter och att 
avgörande bevisning undanhålls eller 
glöms bort i skrivbordslådor är inte 
heller något som är ägnat att skapa 
en god och förtroendefull stämning 

mellan åklagare och försva-
rare.

Nu ska det i ärlighetens 
namn sägas att mina egna 
erfarenheter av den här 
typen av processföring är 
helt och hållet begränsad till 
Internationella åklagarkam-
maren. Jag har inte stött på 
ett liknande agerande, och 
jag har inte heller hört talas 
om något liknande ageran-
de, i andra sammanhang än 
i de mål som handläggs av 
Ahlstrand och hans kolleger 
på Internationella åklagar-
kammaren.

Tyvärr verkar det emel-
lertid som om Riksåklaga-
rens lobbyverksamhet givit 
visst resultat. Det blir allt 
vanligare att en rättegång 
inleds med att ordförande 
på förskolenivå framhåller 
för försvararna att de inte 

får avbryta eller störa åklagaren i den-
nes sakframställning. Och skulle en 
försvarare drista sig till att begära ett 
förtydligande eller en förklaring, så 
tystas denne ned av ordföranden med 

motiveringen att frågorna får vänta 
tills åklagaren är klar, vilket i och för 
sig inte hindrar ordföranden från att 
själv efterfråga vissa förtydliganden 
under sakframställningens gång.

Situationen börjar bli något absurd 
och går alltmer i otakt med vad som 
föreskrivs i rättegångsbalken. Å 
ena sidan har vi åklagare som i allt 
mindre grad respekterar objektivi-
tetskravet och å andra sidan har vi 
domstolar som förklarar att det får 
inte föranleda några invändningar 
från försvaret. Det var knappast så 
rättegångsbalkens fäder tänkte sig att 
rättssäkerheten skulle värnas.

utvecklingen visar allt tydligare 
på att försvararna måste bli tydli-
gare i att kräva att rättegångsbalken 
efterföljs och att de bestämmelser i 
rättegångsbalken som kan förefalla 
röra formalia, men som är resultatet 
av ingående avvägningar mellan 
olika intressen, också upprätthålls i 
praktiken. Många rättsskandaler, jus-
titiemord och felaktiga domar kunde 
ha undvikits om bara rättegångsbal-
ken tillämpats på ett korrekt sätt. Så 
uppmaningen till alla försvarsadvo-
kater blir att förena er i försvaret för 
rättegångsbalken. 

Thomas Olsson
Advokat

Advokat 
Thomas 
Olsson 

är delägare på 
advokatbyrån 

Fria Advo-
kater. 2012 

blev han den 
första motta-
garen av Ad-
vokatsamfun-
dets pris för 
framstående 
insatser inom 
advokatyrket. 
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medicinsk-juridiska utredningar

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av 
medicinska utredningar i exempelvis:

• försäkringsfrågor
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• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
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Specialist i internmedicin
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Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se
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Vinna eller förlora  – vad betyder det?
inte oväntat är ett viktigt inslag i den processande advo-
katens tillvaro vinst eller förlust.

Redan när ett uppdrag inleds är den förväntade ut-
gången ett avgörande moment i planering och bedömning. 
Klientens självklara fråga är: Hur kommer det att gå?

oberoende av om uppdraget avser att vara ombud för 
käranden eller för svaranden präglas den inledande ana-
lysen av vad som behövs för att vinna målet. Vilka är de 
relevanta omständigheterna, vad behöver bevisas, vilken 
är den mest troliga rättsliga bedömningen?

Den inledande analysen har stor betydelse för hela det 
efterföljande förloppet.

Oavsett om man är på kärande- eller svarandesidan 
bygger man sitt ”case” (detta ofta använda begrepp, som 
inte har någon riktigt bra motsvarighet på mer korrekt 
svenska). I samarbetet med klienten ingår kartläggning 
och utvärdering av omständigheter och bevisning. Ju tidi-
gare de arbetsmomenten görs, desto bättre blir kvalitets-
säkringen.

När ”caset” väl är byggt och huvudförhandlingen hållits 
har processadvokaten gjort sitt – åtminstone i den instan-
sen. Efter en tid kommer domen; motgång eller framgång. 
Förstämning eller glädje. Som ombud är man vinnare eller 
förlorare. Gratulationer eller beklaganden.

Jag vill påstå att advokater i allmänhet utför sitt arbete 
på ett bra sätt. Det är sällan som jag under mina år i yrket 
och där processande varit den huvudsakliga sysslan, stött 
på riktigt dåligt advokatarbete. Och ibland, när jag ändå 

tyckt att det brustit på den andra sidan och jag själv varit 
nöjd med min egen insats, har utgången varit motsatt den 
inställning som jag företrätt. Och det har förekommit att 
jag själv identifierat brister i mitt arbete, men likväl har 
slutet gått min klients väg.

intressant nog, åtminstone från en filosofisk utgångs-
punkt, är att ombudets insats är densamma, oavsett 
domstolens bedömning av utgången. Inte ens en mycket 
skicklig advokatinsats leder alltid till framgång i målet och 
motsatsen; ett mediokert eller rent av uselt advokatarbete 
behöver inte betyda förlust. Att vara vinnare eller förlo-
rare i det här sammanhanget är långt ifrån de idrottsliga 
kriterierna, men begreppen och faktiskt också ofta den 
efterföljande dramaturgin är desamma. Jag kan tycka att 
detta är frustrerande. Utvärderingen av min prestation är 
inte beroende av vad jag gjort, om jag varit skicklig eller 
inte, utan av hur domstolen bedömt ett antal frågor som 
aktualiserats i målet. De som ser advokaten som vinnare 
eller förlorare och gratulerar eller beklagar har oftast 
ingen aning om innehållet i processkrifterna eller vad som 
utspelade sig i rättssalen. Utvärderingen bygger uteslu-
tande på utgången som dikotomi, det vill säga just bara 
vinst eller förlust.

det finns i vår kultur en önskan att se vinnare och förlo-
rare. När ett mål får medial uppmärksamhet blir fokus inte 
sällan just vem som vann eller för den som föredrar det 
motsatta, vem som förlorade. Som ombud i en process 

ADVOKATKOLUMN
PETER DANOWSKY 
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som lett till framgång är det tacksamt att ta emot gratula-
tioner och ibland rentav lovord. När det inte gått bra, är 
det inte lika roligt med uppmärksamhet. Men återigen: 
Det är inte advokatarbetet som är det egentliga föremålet 
för hyllningen eller beklagandet. Det är utgången och den 
behöver inte vara en följd av advokatens arbete i målet. 

Sett över en längre tid, med möjlighet att utvärdera 
många uppdrag, kanske det är möjligt att se mönster 
som ger underlag för bedömning av i vilken utsträckning 
ombudets insatser haft betydelse för utgången. Häri ligger 
förstås flera uppenbara osäkerhetsfaktorer; vilka uppdrag 
som ”landar” hos just den advokaten och klientens förlik-
ningsbenägenhet är ett par sådana. 

självklart finns det skickliga och mindre skickliga 
insatser i processer och lika självklart är det att sådana 
är identifierbara. Det kan framgå av en skrift, det kan bli 
uppenbart under ett vittnes- eller sakkunnigförhör eller i 
pläderingen, där något av särskild betydelse blir tydlig-
gjort. Det är inte det som jag tycker är det intressanta, 
utan just att vi oberoende av hur insatsen kan eller ska 
bedömas utnämner en vinnare eller förlorare.

Det händer att det av en dom framgår moment i upp-
läggning eller precision som haft särskild betydelse för 
utgången och här kan finnas grund för skicklighetsutvär-
dering om dessa moment kan tillskrivas ombudet. Men 
det är nog snarare undantag än regel att det finns sådana 
skrivningar i en dom. Det är i och för sig bra. Domstolarna 
ska inte genom sina domar recensera advokatinsatser.

nå, vad är det nu jag vill ha sagt med dessa reflektioner? 
Egentligen inte annat än att uttrycka en med tiden tillta-
gande frustration inför begreppen vinst eller förlust som 
resultat av en dom samt en önskan om mer utvecklade 
kriterier för utvärderingen av gott ombudsarbete.

Men till sist måste ändå konstateras att det är roligare 
att vinna än att förlora, för det var ju just att vinna klien-
ten ville.

Peter Danowsky 
Blev advokat 1981 och startade advokatbyrån 

Danowsky & Partners 1993. Han ägnar huvuddelen 

av arbetstiden åt processer och skiljemannauppdrag

Vinna eller förlora  – vad betyder det?
”Det är inte advokatarbetet som är det egentliga 
 föremålet för hyllningen eller beklagandet.  
Det är utgången och den behöver inte vara en följd 
av advokatens arbete i målet.”



En användbar 
klassiker!
rättssverige i behändigt format  
– med adressuppgifter till samtliga domstolar 
och andra myndigheter inom Domstolsverkets 
verksamhetsområde m.fl. organisationer i Sverige 
och eu. Du hittar även domstolarnas koder inom 
Vera-systemen. 
Adressförteckning 2016 Sveriges domstolar  
utgivare  Domstolsverket 
pris 168:– exkl. moms

Hur står det till med 
den personliga  
integriteten?
En kartläggning av  
Integritetskommittén 

SOU 2016:41 
utgivare  Justitiedepartementet 
prel.pris  553:– exkl. moms

Straffrättsliga åtgärder 
mot delta gande i väpnad 
konflikt till stöd för  
en terroristorganisation
SOU 2016:40 
utgivare  Justitiedepartementet 
prel.pris  297:– exkl. moms För beställning besök:

www.wolterskluwer.se/offentligapublikationer 
Tel. 08-598 191 90  ·  kundservice@wolterskluwer.se

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

PÅ GÅNG    Ett starkt straffrättsligt skydd 
mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av 
barn genom köp av sexuell handling, m.m.

SOU 2016:42 
utgivare  Justitiedepartementet 
prel.pris  474:– exkl. moms
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Att få prövningstillstånd i Högsta 
domstolen är inte det lättaste. Men 
advokat Fedja Ziga har lyckats få 
två prövningstillstånd i ett och 
samma mål.

Berätta kort om de två olika ansök-
ningarna om PT och vad det är för prin-
cipfrågor du vill ha belyst?

– Båda ansökningarna för vilka PT 
meddelats rör ersättning enligt rätts-
hjälpslagen. Den första handlar i kort-
het om huruvida ett rättshjälpsbiträde 
som har sin verksamhet långt ifrån 
den handläggande domstolens ort har 
rätt till ersättning för tidspillan mot-
svarande vad motpartsombudet, som 
inte har sin verksamhet långt ifrån 
domstolen, tillerkänns i målet för sin 

Fedja har fått två PT i samma mål
MÅNADENS ADVOKAT Fedja Ziga   

resa till och från domstolen. Den an-
dra handlar, enligt mig, om ett förbi-
seende från hovrättens sida avseende 
en av två ingivna kostnadsräkningar, 
vilket borde föranlett en rättelse, men 
inte gjorde det.

 
Ovanligt nog har även din motpart i 
samma mål lyckats få PT, är de något 
som är speciellt eller unikt med just 
det här målet?

– Jag har inte undersökt saken när-
mare men det måste nästan vara 
unikt att HD meddelar tre PT i ett och 
samma mål där samtliga frågeställ-
ningar rör ersättning till biträde enligt 
rättshjälpslagen. Frågan som mot-
partsombudet har fått PT för anser jag 
är väldigt intressant. Frågan uppkom 

redan i samband med tingsrättens 
dom och jag har själv försökt att finna 
svaret i doktrin, förarbeten och praxis 
utan att lyckas.

 
Hur reagerade du när du fick veta att du 
lyckats med två PT i ett och samma mål?

– Med glädje, förvåning och lite för-
virring, då HD tillsammans med be-
sluten om PT av misstag hade skickat 
mitt eget överklagande till mig att 
yttra mig över.  

 
Du som är aktiv fotbollsspelare, hur 
bedömde du oddsen för framgång när 
du skickade in ansökningarna?

– Som aktiv fotbollsspelare i Ven-
delsö IK så går jag alltid för seger och 
utgår från att det kommer att gå vä-
gen. Det är viktigt att tro på sig själv 
och på det man gör.

 
Har du några tips till advokater som 
vill ansöka om PT?

– Även om det är väldigt svårt att få 
PT och ofta frustrerande när man inte 
får det, är det viktigt att inte låta sig 
nedslås utan att behålla motivationen, 
att fortsätta se det som en utmaning 
och att göra sitt bästa i varje enskilt 
mål. I övrigt är tipset att i överklagan-
det till HD försöka att vara kort, saklig 
och tydlig med grunderna avseende 
rättsfrågan som ska prövas. En intres-
sant frågeställning kräver oftast inte 
en längre utläggning och flera av de 
överklaganden som jag har sett, för 
vilka PT har meddelats, har inte varit 
längre än en sida.  

 
Vad har du för förväntningar på pro-
cessen i HD? 

– Jag vet ännu inte någonting om 
hur HD ser på den fortsatta handlägg-
ningen, men anar att den kommer att 
vara skriftlig med tanke på de aktuella 
frågeställningarna. För min egen del 
hoppas jag naturligtvis att jag blir kal- 
lad till en muntlig förhandling och får 
processa i HD.  

 
Vilka reaktioner har du fått från dina 
advokatkolleger?

– Bara positiva reaktioner och gratu-
lationer. Särskilt från kolleger som jag 
har arbetat med, vilka varit med alla 
de gånger då jag både trott och hop-
pats att jag skulle få PT i andra mål, 
men inte fick det.

Peter Rehnfeldt

”Som aktiv 
fotbolls- 
spelare i 
Vendelsö IK 
så går jag all-
tid för seger 
och utgår 
från att det 
kommer att 
gå vägen.”

En användbar 
klassiker!
rättssverige i behändigt format  
– med adressuppgifter till samtliga domstolar 
och andra myndigheter inom Domstolsverkets 
verksamhetsområde m.fl. organisationer i Sverige 
och eu. Du hittar även domstolarnas koder inom 
Vera-systemen. 
Adressförteckning 2016 Sveriges domstolar  
utgivare  Domstolsverket 
pris 168:– exkl. moms

Hur står det till med 
den personliga  
integriteten?
En kartläggning av  
Integritetskommittén 

SOU 2016:41 
utgivare  Justitiedepartementet 
prel.pris  553:– exkl. moms

Straffrättsliga åtgärder 
mot delta gande i väpnad 
konflikt till stöd för  
en terroristorganisation
SOU 2016:40 
utgivare  Justitiedepartementet 
prel.pris  297:– exkl. moms För beställning besök:

www.wolterskluwer.se/offentligapublikationer 
Tel. 08-598 191 90  ·  kundservice@wolterskluwer.se

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

PÅ GÅNG    Ett starkt straffrättsligt skydd 
mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av 
barn genom köp av sexuell handling, m.m.

SOU 2016:42 
utgivare  Justitiedepartementet 
prel.pris  474:– exkl. moms

LÄS MER
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KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2016 om inte annat anges.
Anjou, Mattias: Specialister på 

värdepappersmarknaden : 
kunskap för Swedsecs licensie-
ring / Mattias Anjou, Gabriel 
Oxenstierna (Studentlitteratur. 
480 s.) 

Arbetslinjer och långa linjer : vänbok 
till Mats Kumlien / redaktörer: 
Marianne Dahlén & Rolf Nygren 
(Iustus. 304 s. De lege ; 2016)

Arvidson, Per: Den nya affärsredo-
visningen / Per Arvidson, Tho-
mas Carrington, Gustav Johed 
(20. uppl. Liber. 365 s.)

Commentary on the UN Conven-
tion on the International Sale of 
Goods (CISG) / Schlechtriem & 
Schwenzer (4. ed.  Oxford Univ. 
Press. 1602 s.)

Ek, Ingela: God man för ensam-
kommande flyktingbarn : en 
vägledning / Ingela Ek, Tommy 
Hansson (Björn Lundén infor-
mation. 145 s.)

Elgebrant, Emil: Kryptovalutor : 
särskild rättsverkan vid innehav 
av bitcoins och andra liknande 
betalningsmedel ( Wolters 
Kluwer. 134 s. Ackordscentra-
lens skriftserie) 

Ersättning vid personskada / Made-
leine Randquist , red. ; Magnus 
Granlund et al. (22. uppl. Stu-
dentlitteratur. 948 s.)

Fastighetsmäklaren & juridiken (2. 
uppl.  Mäklarsamfundet, 2015. 
313 s.) 

Granström, Görel: Hatbrott? : en 
introduktion / Görel Granström, 
Caroline Mellgren, Eva Tiby 
(Studentlitteratur. 135 s.) 

Hübinette, Anders: Idrottens be-
straffningsregler : med kom-
mentarer / Anders Hübinette, 
Krister Malmsten (6. uppl.  Wol-
ters Kluwer. 226 s.)

Polisvetenskap : en introduktion 
/ Paul Larsson, Rolf Granér, 
Helene O.I. Gundhus, red. (Stu-
dentlitteratur. 387 s.)

Ramberg, Jan: Allmän köprätt / Jan 
Ramberg, Johnny Herre (8. uppl. 
Wolters Kluwer.  282 s.) 

Svensk författningspolitik / Ingvar 
Mattson & Olof Petersson, red. 
(4. uppl. Studentlitteratur. 349 s.)

Tegelberg, Lars: Köp och förmedling 
av bostadsrätt : en introduktion 
(Wolters Kluwer. 250 s.)

Tiberg, Hugo: Svensk sjörätt / 
Hugo Tiberg, Johan Schelin, 
Mattias Widlund (Jure, 2015. 
391 s.)

Webster, Thomas H.: Handbook of 
ICC arbitration : commentary, 
precedents, materials / Thomas 
H. Webster, Michael W. Bühler 
(3. ed. London : Sweet & Max-
well, 2014. 974 s.)

Wejedal, Sebastian: Advokatens 
roll : om ändamålsenlig rollför-
delning, i mål om tvångsvård 
av barn / Sebastian Wejedal, 
Allison Östlund (Santérus Aca-
demic Press. 177 s.)

200 frågor och svar om entrepre-
nadjuridik (Svensk byggtjänst. 
151 s.)

LÄSTIPS

Titel: Svenska brott : Boden-
fallet
Författare: Thomas Bod-
ström, Lars Olof Lampers
Förlag: Norstedts 
Boken skildrar händelserna 
i samband med att en 20-
årig kvinna hittades mördad 

och styckad i en skog utanför Boden 2013. 
En ung man dömdes mot sitt nekande till 
livstids fängelse. Händelsen fick stor medial 
uppmärksamhet och är fortfarande omdis-
kuterat. Det fanns andra misstänkta och 
uppfattningarna om vem som är den skyldiga 
går isär. 

Vid sidan av händelseförloppet förklarar 
författarna de olika aktörernas roller och 
agerande i kursiverade faktaavsnitt. Boden-
fallet är den första boken i en planerad serie 
om svenska brott. Tanken är att presentera 
ett antal rättsfall och även fakta om hur det 
svenska rättsväsendet fungerar.

Titel: Rättsgrunder för skade-
stånd vid kränkning
Författare: Stellan Gärde, Lisa 
Nyström
Förlag: Wolters Kluwer 
I boken redovisar och kom-
menterar författarna ett 
omfattande antal avgöranden 

från svenska domstolar där kränkning av 
mänskliga rättigheter åberopats som grund 
för skadestånd.  Boken omfattar domar 
som bland annat berör den enskildes rätt 
till äganderätt, yttrandefrihet, föreningsrätt, 
migrationsrätt, miljö, skydd mot diskrimi-

nering, integritet och skydd för privat- och 
familjeliv. I mål om kränkningar använder 
svenska jurister enskildas rättigheter i både 
svensk lagstiftning och internationella reg-
ler. Här redogörs för delar av de relevanta 
lag- och konventionsregler som berörs i 
domarna. Boken behandlar även HD:s praxis 
om möjligheten att erhålla skadestånd vid 
kränkning, vilket öppnat upp för möjligheten 
till kompensation främst vid kränkningar från 
stat eller kommun.

NYA AVHANDLINGAR

Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i 
brott av Erik Svensson, Uppsala universitet 
(Iustus). 
I straffrätten finns inte något kollektivt 
straffansvar, tvärtom är enskilda personer 
individuellt ansvariga för sina handlingar. Kan 
man inte fastställa vem som är skyldig låter 
man hellre alla gå fria för att inte en oskyldig 
ska straffas. Däremot finns institutet med-
gärningsmannaskap som tillämpas då flera 
personer gemensamt deltagit i utförandet av 
ett brott. Avhandlingen behandlar och analy-
serar frågor kring det svenska gärningsman-
naskapsbegreppet, hur detta kan förstås i si-
tuationer där flera personer deltar i ett brott. 

Legal implications of data mining: asses-
sing the European Union’s data protection 
principles in light of the United States 
government’s national intelligence data 
mining practices av Liane Colonna, Stock-
holms universitet (Ragulka förlag). 
En omfattande mängd personuppgifter om 
EU-medborgare samlas in av företag som 
Facebook, Google och Twitter, data som 

sedan kan föras över till de amerikanska un-
derrättelsetjänsterna för övervaknings- och 
datalagringsändamål (datamining).
Avhandlingen undersöker dels de tekniska 
förutsättningarna för datamining och i vil-
ken utsträckning amerikansk lagstiftning 
erbjuder skydd för de personuppgifter som 
samlas in. Författaren har flera förslag för hur 
den personliga integriteten kan stärkas inom 
EU och i förhållande till andra jurisdiktioner, 
bland annat anser hon att en internationell 
konvention om dataövervakning behövs.  
 

On science, law, and medicine : the case 
of gender-”normalizing” interventions on 
children diagnosed as different in sex de-
velopment av Jameson Garland, Uppsala 
universitet. 
Under de senaste 60 åren har man i Sverige 
och USA använt sig av könskorrigerande 
behandlingsåtgärder på små barn med med-
född avvikelse i könsutvecklingen. Lagen till-
låter detta, trots att det råder stor medicinsk 
osäkerhet kring behandlingarna och att de 
kan vara till skada för barnet. Flera männi-
skorättsorganisationer, inklusive FN, EU och 
Europarådet, har också uppmanat länder att 
stoppa ingreppen. Denna studie i medicinsk 
rätt undersöker om dessa behandlingar alls 
är tillåtna enligt gällande svensk och ameri-
kansk rätt och om det finns behov av föränd-
ringar i lagstiftningen. 

LÄS MER

Alla nyheter hittar du på
Juridiska bibliotekets webbplats 
 www.juridiskabiblioteket.se
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Advokatdagarna 27–28 oktober 2016 på Grand Hôtel i Stockholm
Årets konferens innehåller sex 
parallella seminariespår och ett 
40-tal föreläsningar. Huvudtala-
re är chefs-JO Elisabet Fura och 
Högsta domstolens ordförande 
Stefan Lindskog. Årets artist 
vid banketten är Orup. I årets 
program har antalet seminarier 
inom humanjuridik utökats.

Årets ämnesområden är:
l Process & Skiljedom
l Affärsjuridik

l Humanjuridik
l Brottmål 
l Offentlig rätt
l Advokatverksamhet
Advokatdagarna är årets 

största mötesplats för alla Sve-
riges advokater och biträdande 
jurister. Konferensen erbjuder 
en blandning av ett stort antal 
aktuella seminarier och kollegialt 
umgänge. Advokatdagarna mot-
svarar 12 fortbildningstimmar.

Torsdagen 27 oktober är det 
bankett i Vinterträdgården med 
underhållning av Orup. Advo-
katsamfundet bjuder liksom 
tidigare år på cocktail och mingel 
utan extra kostnad dagen före 
konferensen, onsdagen den 26 
oktober kl. 18–20, på Advokat-
samfundet. 

Konferensen vänder sig till alla 
advokater och biträdande juris-
ter i Sverige.

Mentorprogrammet Ruben öppet för nya ansökningar
”Ruben – mentorskap i grupp” är 
ett mentorprogram som arrang-
eras av Hilda-nätverket i regi av 
Sveriges advokatsamfund.

Projektet vänder sig till kvinn-
liga och manliga jurister inom 
advokatkåren och rättsväsen-
det/förvaltningen, och har som 
övergripande mål att genom 
diskussioner och utbyte av 
tankar och erfarenheter i grupp 

uppmuntra deltagarna att vilja 
bli chefer eller delägare.

Mentorerna är framstående 
advokater/delägare, domstols-
chefer och andra chefer för 
statsförvaltningen m.m. 

Projektet finns i Stockholm, 
Göteborg och Malmö och pågår 
under cirka nio månader.

Sista ansökningsdag är den 15 
augusti 2016.

Vinge arbetar 
för mångfald 
Vinge fortsätter sitt arbete för 
mångfald inom juristbranschen. 
För 14:e året i rad delar man ut 
stipendier till gymnasiestudenter 
med invandrarbakgrund för goda 
studieresultat, civilkurage och 
satsning på juridikstudier.

Totalt under åren har närmare 
160 stipendier delats ut till en 
summa om cirka 1,5 miljoner 
kronor.

– Vi har bidra-
git till att fler 
med invandrar-
bakgrund har 
börjat studera 
juridik och fort-
satt som yr-
kesverksamma 
jurister. Det är 
vi stolta över. Men det är inte till-
räckligt. Juristkåren måste speg-
la den svenska befolkningen. Det 
är en rättvisefråga och därmed 
en fråga för hela juristkåren, 
säger Maria-Pia Hope, vd Vinge i 
ett pressmeddelande.

Fredrik Schalin har utsetts 
till domare i Europeiska 
unionens tribunal
EU:s medlemsstaters regeringar 
har utsett rådmannen Fredrik 
Schalin till domare vid Europe-
iska unionens tribunal.

Regeringen nominerade Fred-
rik Schalin till tjänsten genom 
ett regeringsbeslut den 10 mars 
2016. Medlemsstaternas re-
geringar utsåg sedan Schalin i 
samförstånd.

Fredrik Schalin arbetar sedan 
2009 som rådman i Södertörns 
tingsrätt. Dessförinnan arbetade 
han som biträdande jurist och se-
dermera advokat vid Advokatfir-
man Öberg & Associés AB. Åren 
1999–2006 tjänstgjorde han som 
rättssekreterare vid f.d. svenska 
domarna Hans Ragnemalms res-
pektive Stig von Bahrs kabinett 
vid dåvarande EG-domstolen.

Nya domarutnämning
Regeringen har utnämnt lag-
mannen Charlotte Brokelind 
att vara hovrättspresident i 
Göta hovrätt.

Läs mer på www.advokatsamfundet.
se/Hilda/Projekt/Ruben/

Bild från Advokatdagarna 2015.

Maria-Pia Hope.
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Samfundet

FÖRSKOTTSUTBETALNINGAR

Advokatsamfundet har under 
lång tid fört en dialog med Mig-
rationsverket med anledning av 
att hanteringen av förskottsutbe-
talningar till offentliga biträden 
i migrationsärenden inte har 
fungerat tillfredsställande. Han-
teringen av migrationsärendena 
hos Migrationsverket har tagit 
mycket lång tid – ibland översti-
gande ett år, vilket har lett till att 
de offentliga biträdena inte un-
der denna tid har fått ersättning 
utbetald. 

Advokatsamfundet har från 
ett stort antal advokater fått 
information om att biträdena 
har mycket stora fordringar på 
verket avseende kostnader för 
arbete, utlägg, tidsspillan och 
mervärdesskatt. Konsekvensen 
blir att biträdena i realiteten age-
rar bank åt ett statligt verk och 
att de inte i rimlig tid får ersätt-
ning utbetalat. Detta har givet-
vis en mycket negativ effekt på 
advokatbyråernas likviditet och 
vissa byråer ser sig nödgade att 
ta banklån för att klara sin lik-
viditet. Advokatsamfundets in-
ställning är att det inte är vare 
sig acceptabelt eller ekonomiskt 
försvarbart att de advokater och 
biträdande jurister som arbetar 
med migrationsrättsliga ärenden 
inte får betalt i rimlig tid för ned-
lagt arbete med mera.

Advokatsamfundets påtryck-
ningar ledde under hösten 2015 
fram till att Migrationsverket, 
med gehör för vissa av synpunk-
terna, tog fram en ny standard 
för hantering av begäran om för-
skott. Beslutet innebar huvud-
sakligen att förskott kan beviljas 
om ersättning inte kan antas bli 

fastställd inom sex månader och 
arbetet omfattar mer än åtta tim-
mar, och trädde i kraft den 1 no-
vember 2015. 

Advokatsamfundet har dess-
värre tvingats konstatera att inte 
heller denna standard fungerar 
på ett tillfredsställande sätt. Det 
är fortfarande inte ovanligt att 
drygt sex månader senare har 
ärendena ännu inte avgjorts. 
Detta innebär att biträdet tving-
as lämna in en ny ansökan om 
förskottsutbetalning, vilket i sin 
tur innebär att ytterligare sex 
månader kan löpa om biträdet 
får avslag på sin begäran utan 
att Migrationsverket erlagt be-
talning för utfört arbete. Det är 
oacceptabelt och orimligt att 
advokaterna till följd av verkets 
rutiner riskerar betydande likvi-
ditetsproblem. 

I en situation som den nuva-
rande, när det migrationsrättsli-
ga systemet är under stor press, 
är det av yttersta vikt att kvalite-
ten på de biträden som arbetar 
med migrationsrättsliga ärenden 
är hög. För att de jurister som 
arbetar med migrationsrättsliga 
ärenden ska kunna försörja sig 
och känna tillit till att systemet 
värderar deras kompetens, är 
det naturligtvis viktigt att deras 
verksamhet kan utövas under 
rimliga ekonomiska villkor. 

Migrationsverket har lovat 
att återkomma i denna fråga 
efter deras utvärdering av det 
nya systemet med förskott som 
beräknas vara klar vid midsom-
mar. Advokatsamfundet anser 
inte att denna tidsplan är ac-
ceptabel, varför vi har tillskrivit 
Migrationsverkets generaldirek-
tör Anders Danielsson i denna 

fråga. Det är emellertid mycket 
glädjande att Migrationsverket 
så sent som i maj ytterligare har 
tillmötesgått vissa av Advokat-
samfundets påpekanden och 
nu förordar att det offentliga bi-
trädet vid förskottsutbetalning 
inte endast kommer att beviljas 
ersättning för utfört arbete över-
stigande åtta timmar, utan att bi-
trädet även kommer att beviljas 
förskott för kostnader avseende 
tidsspillan, utlägg och mervär-
desskatt, samt kostnad för utred-
ning. 

MEDICINSKA  

ÅLDERSBEDÖMNINGAR

Advokatsamfundet har under de 
senaste månaderna mottagit ett 
flertal synpunkter från offentliga 
biträden i migrationsärenden, 
med anledning av att Migrations-
verkets handläggare och besluts-
fattare synes ha satt i system att 
uppmana de offentliga biträdena 
att få klienten att medverka i 
medicinska åldersbedömningar. 

Advokatsamfundet har därför 
tillskrivit Migrationsverket med 
en påminnelse om styrelsens 
vägledande uttalande rörande 
medicinska åldersbedömningar 
(cirkulär 21/2015). Det vägle-
dande uttalandet har skickats till 
Migrationsverket med en förfrå-
gan om att sprida informationen 
internt för att på så sätt upp-
märksamma Migrationsverkets 
beslutsfattare och handläggare 
på vad de offentliga biträdena 
enligt god advokatsed har att för-
hålla sig till. 

Regeringen har den 20 maj 
2016 gett Rättsmedicinalverket i 
uppdrag att genomföra medicin-
ska åldersbedömningar. Detta 

innebär att man skyndsamt ger 
Rättsmedicinalverket uppgiften 
att påbörja genomförandet av 
medicinska åldersbedömningar 
och omedelbart öka förmågan 
och kapaciteten på detta områ-
de. I uppdraget ingår att ta fram 
en process för hur och med vilka 
metoder åldersbedömningar ska 
genomföras. Rättsmedicinal-
verket ska särskilt beakta krav 
på vetenskaplighet, beprövad 
 erfarenhet, en rättssäker process 
och beaktandet av barns rättig-
heter. Senast den 15 november 
i år ska myndigheten redovisa  
hur medicinska åldersbedöm-
ningar ska göras och hur syste-
met för att genomföra den typen 
av bedömningar ska se ut fram-
över.

Med anledning av denna ut-
veckling finns det anledning att 
på nytt påminna om styrelsens 
vägledande uttalande i frågan 
om medicinska åldersbedöm-
ningar. Mot bakgrund av att 
resultatet av en medicinsk ål-
dersbedömning enligt den nu 
använda metoden fortfarande är 
svårbedömbart, och också kan 
tala till klientens nackdel, bör 
en advokat som förordnas som 
offentligt biträde i ett asyl ärende 
alltjämt inte medverka till att 
klienten genomgår medicinsk 
åldersbedömning, om inte syn-
nerliga skäl föreligger. 

Advokatsamfundet kommer 
självfallet noga följa utveckling-
en på detta område och bevaka 
om det finns skäl att omvärdera 
ställningstagandet för det fall 
nya metoder som är mer till-
förlitliga kommer att börja an-
vändas i fråga om medicinska 
åldersbedömningar. n

Rapport från Advokatsamfundets 
dialog med Migrationsverket
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Det känns som igår 
vi startade eget.
Nu vill vi hjälpa dig göra samma resa.

Det finns flera anledningar till att svenskt företagande är en gammal 
hjärtefråga för oss. Den rationella sidan av saken är att vår egen 
framtida överlevnad alltid hänger på att det startas nya svenska 
företag. Inga nya företag betyder inga nya företagskunder för Tele2. 
Men det finns också en emotionell faktor: Vår egen historia.

Vi vet hur det är att starta och driva företag. Hur roligt det är. Hur 
tufft det kan vara. Att vi själva lyckades ta oss från där vi startade 
i början av 90-talet, till där vi är idag känns smått otroligt så här i 
efterhand. Men en sak är säker. Vi hade aldrig klarat det utan hjälp. 
Och nu är det vår tur att hjälpa till.

Så därför startar vi Tele2 Tillväxtfond, en investeringsfond för 
svenska företag. Med den vill vi stötta er som önskar ta nästa steg 
i utvecklingen. Vi erbjuder det vi kan bäst, alltså modern kommu-
nikationsteknologi, så att ni ska få förutsättningarna att utveckla 
vad det nu är just ni kan bäst.

Motivera bara hur en specifik kombination av våra lösningar ska 
göra ert företag bättre, så kan vi fixa det. Utan kostnad under ett 
helt år. Helt kravlöst. Du behöver inte ens komma ihåg att tacka oss 
sen när ditt företag blir nästa svenska framgångssaga. 

Läs mer och ansök på tele2.se/tillvaxtfonden 
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Pigg men inte 
ohotad jubilar
i år firar tryckfrihetsförord-
ningen, TF, 250 år vilket vi 
uppmärksammar i denna utgåva 
av Advokaten. Trots att sam-
hället förändrats i grunden så 
gäller flera av principerna i 1766 
års tryckfrihetsförordning ännu 
i dag. Det är en pigg och relativt 
kry 250-årsjubilar kan det no-
teras. Men allt är långt ifrån sol 
och en evigt blå himmel.

ett teknikskifte som på- 
verkar tryckfriheten är inter-
nets födelse. Internets framväxt 
har lett till en symbios mellan 
de tryckta medierna och nätet, 
på gott och ont. Nättroll och 
näthat är ord som vi fått lära 
oss under senare år. Ett hat 
som drabbar dem som arbetar 
både med tryckta medier och 
nät publikationer och som har 
lett till självcensur. De åter-
kommande kränkningarna av 
privatpersoner som publicerar 
kränkande uppgifter om per-
soner på internet leder till krav 
på stärkt integritetsskydd och 
inskränkningar i TF.

0ch riktas blicken utanför Sveri-
ges gränser tonar en mörk bild 
fram där pressfriheten utmanas 
runt om i världen. Värst är det 
i Eritrea och Nordkorea. Men 
avsevärda inskränkningar har 
även skett i flera europeiska 
länder på senare tid.

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1

Är hemlig dataavläsning en bra metod för att bekämpa terrorism? Den frågan 
debatterade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och inrikesmi-
nister Anders Ygeman i Studio Ett i P1 torsdagen den 12 maj.

Allvarliga risker för 
personlig integritet
Den 7 juni presenterade 
Integritetskommittén sin 
kartläggning av de integri-
tetsrisker som en vanlig 
medborgare kan utsättas 
för. Slutsatsen är att den 
fredade zon medborgare 
har rätt till minskar samti-
digt som insamlandet och 
vidareanvändningen av 
personuppgifter ökar. Ad-
vokatsamfundet och Anne 
Ramberg har länge varnat 
för att skyddet för den per-
sonliga integriteten riskerar 
att urholkas till följd av att 
användning av registerdata 
och övervakning sker på 
allt fler områden samtidigt 
som det tillkommer alltmer 
övergripande lagstiftning.
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Zeteo har vuxit till Sveriges största juridiska informationstjänst. 
Vi vet att du vill ha en informationstjänst som är enkel att använda. Du vill 
hitta rätt information snabbt. Därför har vi renodlat Zeteo och fokuserat på 
att erbjuda en så effektiv användarupplevelse som möjligt. Med nya Zeteo 
kan du snabbt leverera rätt svar på svåra juridiska frågor. 
 
Enklare och effektivare än någonsin.

Nästa generations Zeteo är här.
Lite smartare helt enkelt. 


