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”Lagstiftaren har blivit så enormt populistisk. Man ägnar sig åt mängder med 
lagstiftning som i bästa fall inte förändrar någonting […]”  stefan lindskog
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Läs mer  
och boka
vjs.se

Nyhetsdagar
Under våra omfattande nyhetsdagar belyser Sveriges ledande  
experter nyheter, trender och de senaste årens rättsutveckling. 

Som deltagare blir du alltid uppdaterad på det senaste inom ditt 
område med avgörande domar, utveckling i rättspraxis och  

aktuella rättsfall. Varmt välkommen!

Boka dina nyhetsdagar på vjs.se

Finansmarknaden — 20/9 | Fondmarknaden — 3/10 | Miljörättsdagen — 17/10 |  Pensionsstiftelser —18/10 
Arbetsmiljö — 23/10 | Stiftelser — 20/11 | Skatterätt — 22/11 | IT-rätt — 5/12 | Fastighetsrättsdagen — 12/12  
Hyresrätt och bostadsrättsdagen — 13/12

Kvalificerad fortbildning för dig som  
arbetar med juridiska frågeställningar.

Aktuella juridiska kurser  —   som spänner över alla rättsområden!

  4/9 GDPR 1— Den nya dataskydds- 
förordningen 

  5/9 Grundkurs i offentlig upphandling

  7/9 Skiljande från tjänsten
— frukostseminarium

11/9 Skadestånd i avtalsförhållanden

12/9 Framtidsfullmakter 

13/9 Påföljdssystemet och  
påföljdsbestämning

13/9 Att undvika och utnyttja  
preskription i arbetsrätten

18/9  Dödsboförvaltning — fördjupning

18/9 Arbetsrätt 1 (Malmö)

18/9 Compliance 

19/9  Civilprocessrätt — Fördjupning

19/9 Arbetsmiljöansvaret i din vardag

20/9   Finansmarknaden 2018 

25/9  Penningtvätt 

26/9 Barnkonventionen som svensk lag

27/9 Nätverksträffar för  
GDPR-ansvarig

27/9 Tillståndsprocessens krav

27/9 Musikens avtal 

  2/10 Kommersiell entreprenadjuridik 1

  2/10 Regelverket för fonder och  
fondförvaltare 

  2/10  Pensioner och försäkringar  
— Bodelning & arvskifte

  3/10 Fondmarknaden 2018

  3/10   Arbetsrätt 1

  4/10 GDPR 2 — Nationell lagstiftning och 
fördjupning

  9/10   Överprövning av offentlig upphandling

  9/10 Dataskyddsföreningen för  
kommuner

10/10 RÄTT Arbetsrätt — Baskurs

10/10  EU-rättslig process och metod

11/10 Kvalificerad aktiebolagsrätt 

11/10 Projektledning för jurister 

12/10 Tillräckliga kvalifikationer
— frukost seminarium

17/10 Miljörättsdagen 2018 

18/10 Pensionsstiftelser 2018

23/10 Arbetsmiljö 2018

24/10  Kvalificerad  
bodelnings- och arvsrätt 

24/10 Nya förvaltningslagen 2018

24/10 Digitala handlingar och offent-
lighetsprincipen hos myndigheter

24/10 Fel i häst

24/10 Contract Drafting 

25/10  Den nya kommunallagen

25/10 Miljökonsekvensbeskrivningar  
för miljö- och PBL

  6/11 Arbetsrätt 2

  7/11 Styrelseansvar i finansiella företag

  7/11 RÄTT Skatt — Baskurs

  7/11 GDPR 3- Praktiskt dataskyddsarbete

  8/11 Detaljplaner — Nytt regelsystem  med 
miljöbalken 

  8/11 Asylrätt 

13/11 Straffprocessen 

13/11 Mångfaldens utmaningar

14/11   MiFID II & MiFIR 

15/11 Avtalstolkning i praktiken

15/11 GDPR 1 — Den nya  
dataskyddsförordningen

20/11   Stiftelser 2018

21/11 Den nya vattenrätten

22/11 Förvaltningsrättsliga principer

22/11 Fördjupning i offentlig upphandling

22/11 Beskattning av fastigheter

22/11 Temadag skatterätt 2018

27/11 Bodelningsförrättaruppdraget

27/11 Konsumententreprender

27/11 Förvaltningsprocessrätt

28/11 Ansvaret för styrelse, VD och revisorer 
i aktiebolag

28/11 RÄTT Moms — Baskurs

28/11 Religionsfrihet i arbetslivet

29/11 Nätverksträffar för 
GDPR-ansvariga

29/11 Praktisk obeståndsrätt

4/12 Konkursboets miljöansvar

4/12 EU:s Bodelningsförordning

4/12 Fel i fastighet

  5/12 Byggentreprenader och offentlig 
upphandling — vad krävs för en lyckad 
entreprenad?

  5/12 IT-rätt 2018

  6/12 Arbetsrättsprocessen 

  6/12 Revision och revisorer

6/12 Straffrätt för ekonomer

11/12 GDPR 2 — Nationell lagstiftning och 
fördjupning

11/12 Praktisk processrätt

11/12 Kommersiell entreprenadjuridik 2 

12/12 Åtgärder mot penningtvätt

12/12 Fastighetsrättsdagen 2018

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

13/12 Hyresrätt och bostadsrättsdagen 2018

14/12 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar   
— frukostseminarium

23/1 VD-avtalet-halvdagskurs fm

24/1 EU-rättslig process och metod

29/1 Bolagsstämma

30/1 Compliance

5/2 Arbetsrätt 1

6/2 Grundläggamde plan- och byggrätt

6/2 Nätverksträffar för GDPR-ansvariga

7/2 Exploaterings- och  
markanvisningsavtal

8/2 Övergång av verksamhet 
—  frukostseminarium

12/2 Penningtvätt

13/2 Skadestånd i avtalsförhållanden

14/2 EU:s Bodelningsförordning 

20/2 Överförmyndaren och dödsbon

20/2 Styrelseansvar i finansiella företag

7/3 Testamente

13/3 Förvaringsinstitut 

13/3 Miljörätten i entreprenadförhållandet

14/3 Förvaltningsrätten och Europarätten

19/3 Dataskyddsförordningen  
för kommuner

19/3 Stiftelseförvaltning 1

20/3 Stiftelseförvaltning 2

26/3 Arbetsrätt 3 

27/3 Framtidsfullmakter
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vid denna tidnings utgivning är valdagen inte många dagar bort. 
Somligt är sig likt från tidigare val. Färgglada affischer syns 
runt om i stad och på land med allehanda budskap. Valstu-
gorna har lyfts på plats vid Sergels torg i centrala Stockholm 
och runt om på många orter där engagerade partiföreträdare 
möter allmänheten i livliga diskussioner om landets framtid.

Somligt är sig inte likt. I detta val är de sociala medierna 
viktigare än tidigare, även valfilmer används mer flitigt tycks 
det för att beskriva den verklighet man vill föra ut. Den par-
lamentariska situationen ser också annorlunda ut inför detta 
val med tre stora partier, samtidigt som flera krympt betyd-
ligt sedan det senaste valet.

Även bland valfrågorna ses förändringar. Efter den långa 
varma sommaren och omfattande skogsbränder har klimat-
frågan klättrat bland de frågor som engagerar väljarna. Även 
frågor som integration och lag och ordning hamnar numer i 
topp bland de frågor som väcker stort intresse. Inte minst ef-
ter de omfattande anlagda bilbränderna i augusti.

i denna tidnings fokus framkommer att politiker och forskare 
ser olika verkligheter när det gäller samhällsutvecklingen. 
Enigheten bland riksdagspartierna är i det närmaste total 
kring en lång rad frågor. Enklast kan politikområdet sam-
manfattas med fler poliser och hårdare straff.

Forskare och jurister, som Högsta domstolens avgående 
ordförande Stefan Lindskog (läs mer på s. 16) är milt sagt 
skeptiska till många politikers agerande.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att den politiska 
situationen är mer komplex och oviss än på länge, och att det 
stundar en spännande höst för alla som är intresserade av 
politik och samhällsutveckling.

Tom Knutson
Chefredaktör 

En spännande höst
stundar i dessa dagar

Advokaten på nätet: advokaten.se

…och på Twitter: @Advokaten_SE

På advokaten.se
hittar du bland
annat ett arkiv

med tidigare
nummer som 

sträcker sig ända 
tillbaka till 2002.

Ulrika Öster (UÖ), 
journalist 
08-459 03 07
ulrika.oster@ 
advokatsamfundet.se
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om någon vecka är det val i sverige. Vi ska då tala om vilken 
politik vi föredrar och vilka politiska ledare vi vill ska 
företräda oss de närmaste fyra åren. Fria och allmänna 
val är en hörnsten i en demokrati. Denna hörnsten är 
inte bara en rättighet. Den innebär också ett ansvar. Vill 
man upprätthålla demokratin och de värderingar den 
bygger på är det envars skyldighet att motverka att de-
mokratin används som ett redskap för att underminera 
rättsstatens grundvalar och nedmontera de institutioner 
som uppbär ett humanistiskt samhälle byggt på idén om 
alla människors lika värde.

Man hade kunnat tro att den svenska demokratins 
grundvalar är ohotade. Om det inte vore för hur lätt det 
visat sig vara att förvandla en demokrati till autokrati. 
Turkiet och Ryssland är färska exempel. Utvecklingen 
i Polen och Ungern är problematisk. Herrar Erdoğan, 
Putin och Orbán har alla kommit till makten efter val-
processer som sökt sin legitimitet under demokratins 
banér. Så även Donald Trump. Alla har de dessvärre an-
vänt sin nyvunna makt för att undergräva legitimiteten 
hos de institutioner som är satta att skydda den.

Autokraterna beskriver ofta den egna nationen som 
ett land i kris. Krisbudskapen avlöser varandra och 
människor invaggas i oro. Hotbilder målas upp där en-

skilda grupper pekas ut som orsak till alla pro-
blem. Lösningen är fler poliser och hårdare 

straff. Beskrivningen känns igen också 
från den svenska debatten. Denna 
verklighetsbild saknar dock veten-
skapligt stöd. Den bygger på en 
rädsla att bli utsatt för brott som för 
svenskt vidkommande saknar rele-
vans när det gäller risken för att i re-

aliteten bli utsatt för brott. Det inne-
bär inte att det inte finns utmaningar.

den politiska retoriken, såväl på sociala 
medier som i det allmänna po-

litiska samtalet, distanserar 
sig allt oftare från princi-
pen om alla människors lika 
värde. Invandrar- och främ-
lingsfientliga partier inom 
och utom riksdagen delar nu 
öppet in människor i olika 
grupper. Nordiska motstånds-
rörelsen och Sverigedemo-
kraterna, vilka båda växer, 
hyllar skillnaderna mellan 
infödda svenskar och inflyt-
tade. Man laborerar med för-
virrade föreställningar om 
den ”svenska” identiteten. 
Greppet minner om obehagli-
ga tankemönster från fordom.

Enligt SD:s budgetmo-

tion ska ”bästa möjliga vård” enbart erbjudas svenska 
medborgare, samtidigt som möjligheten att bli svensk 
medborgare i princip upphör. Icke svenska medborgare 
ska bara ha rätt till grundläggande vård. När det gäller 
människor som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd, 
människor som i SD:s terminologi kallas för ”illegala in-
divider”, ska dessa vara helt undantagna från att få vård. 
Oavsett medicinskt tillstånd. I Danmark har man redan 
infört nya regler riktade mot personer som bor i fattiga 
områden med hög andel invandrare. Ett annat exempel 
på den allt obehagligare argumentationen är när EU-
migranter regelmässigt beskrivs vara offer för männis-
kohandel, ägna sig åt grov brottslighet och vara lata. My-
ter och fördomar tillåts slå rot. Precis som de tilläts göra 
i Tyskland på trettiotalet. 

Det finns många som anser att det är osakligt, överdri-
vet och direkt missvisande att jämföra den framväxande 
främlingsfientligheten i Sverige och Europa med de ju-
deförföljelser som inleddes i Tyskland på 1930-talet. Det 
tycker inte jag. Det finns nämligen påtagliga och obehag-
liga likheter. En är retoriken. Som framgår längre fram i 
denna tidnings Fokus brukar den organiserade brottslig-
heten beskrivas som att ”den är nätverksbaserad, den är 
internationellt förgrenad, den kommer utifrån, den un-
dergräver hederlig affärsverksamhet genom illojal och 
illegal konkurrens, den ligger bakom mord och andra 
fall av grovt våld, och den utgör ytterst ett hot mot sta-
tens säkerhet”. Dessa påståenden avsåg inte från början 
organiserad brottslighet utan bygger enligt professorn i 
kriminologi Henrik Tham på påståenden om judarna i 
den offentliga debatten i Norge före andra världskriget. 
Det gemensamma i beskrivningen av judarna i Norge 
och dagens organiserade brottslighet är enligt Tham 
att man talar om något främmande, som kan tillskrivas 
ett antal egenskaper på oklar empirisk grund och där 
människor kan ”projicera en allmän oro på det okända”. 
En annan gemensam nämnare är att de båda storheterna 
ska bekämpas.

främlingsfientligheten, antisemitismen, liksom hatet mot 
muslimer är i dag utbrett. De europeiska parlamenten, 
inklusive Sveriges riksdag, innehåller starkt odemo-
kratiska och främlingsfientliga krafter. Dessa mörker-
män och kvinnor har fått ett allt större inflytande. Även 
i grundmurade demokratier har lagar införts som bjärt 
strider mot fastlagda rättsstatliga principer. Det abnor-
ma håller ånyo på att normaliseras på en rad områden.

Efter valet 2014 blev SD-riksdagsmannen Björn Söder 
andre vice talman i Sveriges riksdag. Han har gjort sig 
känd för sina rasistiska uttalanden. Han anser att homo-
sexualitet är en sexuell avart jämförbar med tidelag och 
pedofili. Han propagerar för dödsstraff. Han har hävdat 
att samer, tornedalingar, judar och kurder inte är svensk-
ar. Han anser inte att religionsfriheten är en självklar 
rättighet. Han har poserat leende med SS-veteraner. Han 
har uttryckt förståelse för att romer diskrimineras. Han 

När det abnorma      blir normalitet
GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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vill förbjuda böneutrop och vill förhindra att polisen re-
kryterar från minoriteter. Han har också jämfört islam 
med nazism. Söder representerar en rasideologi som 
inte hör hemma i Sveriges riksdag.

Ett annat exempel på sverigedemokratiska partiföre-
trädare som ger uttryck för grovt rasistiska ståndpunk-
ter är den ekonomisk-politiske talesmannen Oscar Sjö-
stedt. Välbekant är det videoklipp där Sjöstedt på brun 
fyllefest med likasinnade gapskrattar åt berättelsen om 
när nazistiska arbetskamrater sparkar på döda får och 
låtsas att de är judar. Han inte bara skrattar. Han visar 
också hur nazisterna gjorde och vad de sade. På samma 
video förekommer för övrigt även Sverigedemokrater-
nas gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson. Hur är 
det möjligt att personer som Sjöstedt och 
Karlsson fått en så framträdande roll i ett 
stort riksdagsparti?

Jimmie Åkessons medarbetare på Sveri-
gedemokraternas kansli, riksdagskandida-
ten Mikael Bystedt, har enligt uppgifter i 
media skrivit hundratals grovt hatiska kom-
mentarer mot muslimer på olika hatsajter 
och bland annat kallat dem jordens avskum. 
När det berättades att moskéer bränts ned 
i London, ska han ha skrivit: ”Jäkla va bra 
gjort! Nu hoppas vi att detta sprider sig till 
sverige som en löpeld”. En annan som ut-
märkt sig är järnrörsmannen och SD:s tidi-
gare rättspolitiske talesperson Kent Ekeroth. 
Han vill utvisa folk till tortyr och dödsstraff. 
Enligt en annan järnrörsman och tidigare 
riksdagsledamot, Erik Almqvist, är fria val 
och pressfrihet enbart uttryck för liberal-
marxism. Ett antal sverigedemokrater som 
kandiderade till kyrkovalet har likaså skri-
vit uttalat rasistiska, nazistiska och djupt odemokratiska 
kommentarer på olika hatsajter.

Jimmie Åkesson uttryckte i Almedalen 2013 att den 
dag då papperslösa barn fick rätt till sjukvård var en 
skammens dag. Till detta kan läggas ett oräkneligt antal 
sverigedemokratiska nämndemäns hatiska och rasistiska 
inlägg på sociala medier. Att Sverigedemokraterna, ett 
parti som för blott trettio år sedan bildades av nazistiska 
och rasistiska förgrundsgestalter, kommer undan med 
sina odemokratiska, rasistiska och nazistiska uttalanden 
från en rad prominenta företrädare för partiet, är obe-
gripligt och synnerligen allvarligt.

Sverigedemokraterna är i dag ett etablerat svenskt po-
litiskt parti med ett väljarunderlag inte långt från soci-
aldemokrater och moderater. Sverigedemokraterna kan 
genom kommande val bli ett statsbärande parti. Om en 
så stor andel av befolkningen som 20 procent eller mer 
gillar Sverigedemokraternas politik ger detta stort in-
flytande i riksdagen. Det är en parlamentarisk utgångs-
punkt, som borde leda till eftertanke. Särskilt i ljuset 
av vad SD:s partisekreterare tidigare uttryckt: ”Efter-

som Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i re-
geringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte 
fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa 
oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte 
minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande 
läget.”

demokratin kan bara försvaras genom en öppen debatt där 
medborgarna deltar och tar ansvar för sina val. I den 
debatten krävs röster som legendariska Hédi Fried. En 
annan röst är den tidigare domaren i Internationella 
domstolen i Haag, professorn och författaren Thomas 
Buergenthal. Han har i boken ”A Lucky Child” skild-
rat sina erfarenheter från gettot i Polen, som ensam ung 

judisk pojke separerad från sina föräld-
rar i dödslägren, under dödsmarschen från 
Auschwitz till Sachsenhausen och från be-
frielsen, samt den känslosamma återfören-
ingen med modern. Det är en rörande skild-
ring och en skrämmande betraktelse över 
hur människan kan förvandlas till en döds-
maskin programmerad att mörda oskyldiga 
av det enda skälet att de är annorlunda. Var 
och en av alla de 6,3 miljoner judar och en-
ligt vissa bedömare lika många romer, ho-
mosexuella samt politiska motståndare som 
dog under Förintelsen, mördades av vanliga 
människor på grund av sin religion, ras, et-
nicitet, sexuella preferenser eller politiska 
inriktning. Och det hände mitt i Europa.

Frieds och Buergenthals berättelser är 
nödvändiga för att förstå vad som händer i 
ett samhälle när abnormiteten blir normali-
tet för vanliga hyggliga, hederliga människ-
or, för fäder och mödrar, systrar och bröder. 

Förföljelse och övergrepp på befolkningsgrupper kom-
mer inte plötsligt. Startsträckan är lång. Så var det på 
trettiotalet. Så är det i dag. Normaliseringen av ytterlig-
heter utgör ett av de farligaste hoten mot vår demokra-
ti. Och när straffrätten blir ett ineffektivt instrument för 
social förändring och bekämpning av sociala problem 
har Advokatsamfundet och enskilda advokater en själv-
klar uppgift att reagera och påtala dessa utmaningar. Det 
handlar inte om partipolitik som vissa vill hävda. Det 
handlar om att värna den demokratiska rättsstaten och 
skyddet för mänskliga rättigheter.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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AUTOKRATI.
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NYHETER

Eric M. Runesson 
blir justitieråd
Den 14 juni utnämnde regeringen 
advokat Eric M. Runesson att 
vara justitieråd i Högsta dom-
stolen.

Eric M. Runesson är advokat 
och ingår i samfundets huvudsty-
relse sedan 2014. 

Han är också juris doktor, 
docent vid Handelshögskolan 
i Stockholm 2000 och adjung-
erad professor i handelsrätt vid 
 Stockholm Centre for Commercial 
Law.

Eric M. Runesson tillträder 
tjänsten som justitieråd i sep-
tember.
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Europadomstolen 
godkänner FRA-lagen

Den svenska så kall-
lade FRA-lagen, som ger 
myndigheten möjlighet 

att spana även i trådburen kom-
munikation, håller måttet och bry-
ter inte mot Europakonventionens 
regler, enligt Europadomstolen. 

Domstolen har prövat lagen 
efter en anmälan från Centrum 
för rättvisa.

Enligt domen innehåller den 
uppdaterade FRA-lagen tillräck-
liga rättssäkerhetsgarantier för 
att Sverige ska anses ha uppfyllt 
de minimikrav som följer av Euro-
pakonventionen. 

Europadomstolen framhål-
ler dock att lagstiftningen kan 
förbättras i flera avseenden för 
att stärka skyddet för enskildas 
integritet.

Europadomstolen, 
CASE OF CENTRUM 

FÖR RÄTTVISA v. SWEDEN, 
Application no. 35252/08

En advokats arvode som styrel-
seordförande i ett börsbolag, 
som betalas ut till hans advokat-
aktiebolag, ska beskattas som 
inkomst av tjänst. Det är inne-
börden av ett förhandsbesked 
från Skatterättsnämnden.

Advokaten som har bett om 
förhandsbeskedet är verk-
sam i sitt helägda advo-
kataktiebolag.

Advokaten frågade 
Skatterättsnämnden om 
han ska ta upp styrelse-
arvodena från ett börs-
bolag där han är styrel-
seordförande som inkomst, och 
om han i så fall ska ta upp arvo-
dena som inkomst av tjänst eller 
inkomst av näringsverksamhet.

advokaten har fått uppdraget som 
styrelseordförande genom be-
slut på bolagsstämman, och det 
är inte reglerat i avtal. Uppdra-
get omfattar omkring 200 tim-
mar per år. Styrelsearvodet är 
fast och faktureras av advokat-
firman som också får kompen-
sation för sociala avgifter. Där-
utöver debiteras moms på hela 
beloppet. 

Advokaten anser att arvode-

na ska tas upp till beskattning 
av advokatfirman. Han hänvisar 
till HFD-avgörandet 2017 ref. 
41, där det framgår att styrelse-
arvoden normalt ska tas upp till 
beskattning av ledamoten i in-
komstslaget tjänst, men att det 

finns fall där undantag kan 
göras. Advokaten menar att 
advokaters styrelseuppdrag 

inte bara är ett person-
ligt uppdrag, utan också 
ett uppdrag som utförs 
inom advokatverksam-
heten. Man kan hävda 
att sådana uppdrag är 
tillfälliga och avgränsa-

de; därmed bryter de presumtio-
nen om tjänstebeskattning.

Advokaten anför att styrel-
seuppdraget utförs av honom 
i egenskap av advokat. Av god 
advokatsed följer att inkomster 
från uppdraget då måste intäkts-
föras i advokataktiebolaget. Om 
han inte utför eller intäktsför 
uppdraget i advokatverksamhe-
ten, menar han att han riskerar 
att överträda reglerna om god 
advokatsed.

skatteverket anser tvärtom att ar-
vodena ska tas upp av advoka-
ten som inkomst av tjänst. Enligt 
Skatteverket kan styrelseuppdra-
get inte jämföras med ett ordi-
närt styrelseuppdrag för en ad-
vokat, där tyngdpunkten kan 
ligga på advokatens särskilda ju-
ridiska kompetens. Det aktuella 
ordförandeuppdraget innebär en 
traditionell ordföranderoll med 

övergripande ansvar och hand-
lar inte om ett juridiskt arbete 
som anknyter till advokatbyrån. 
Att det inte finns något skriftligt 
avtal med börsbolaget visar att 
advokatbolaget inte är en tydlig 
avtalspart, utan visar snarare på 
att advokaten kan välja om han 
ska fakturera arvodet personli-
gen eller via bolaget. God advo-
katsed kan möjligen vägas in vid 
bedömningen, men vid en even-
tuell regelkonflikt har inkomst-
skattelagen företräde, menar 
Skatteverket.

Skatterättsnämnden konstate-

Ska advokatens styrelsearvode  beskattas som inkomst av tjänst?

Eric M. Runesson har utsetts till 
justitieråd i Högsta domstolen. 
Eric M. Runesson ingår i Sveriges 
advokatsamfunds huvudstyrelse 
sedan 2014. Skatterätts- 

nämndens 
förhands- 

besked den 
18 juni 2018 

(dnr 107-17/D)

Advokaten som begärde för-
handsbeskedet har överklagat 
beskedet till Högsta förvalt-
ningsdomstolen.

Advokaten anser att Skatterätts-
nämnden har bedömt omstän-
digheterna kring hans styrelse-
uppdrag fel, när den kom fram 
till att styrelsearvodet inte kan 
beskattas i hans advokataktie-
bolag.

Advokaten betonar att hans 
roll som advokat och styrelse-

ledamot innebär att hans upp-
drag i börsbolaget är tidsbegrän-
sat och avgränsat och gäller en 
specifik insats. Uppdraget utförs 
inom ramen för en integrerad 

verksamhet i hans advokatbo-
lag med flera andra styrelse-
uppdrag, i en organisation som 
är skräddarsydd för hans själv-
ständiga och yrkesmässiga verk-
samhet som advokat.

Det finns inte något anställ-
ningsförhållande. Advokatens 
uppdrag som styrelseledamot 
i hans egenskap av advokat är 
underkastat föreskrifter i rätte-
gångsbalken, i Advokatsamfun-
dets stadgar och i de vägledande 
reglerna för god advokatsed. Det 

Advokaten överklagar förhandsbeskedet

Skatterättsnämnden ger  
bind ande förhandsbesked i  
skattefrågor. Nämnden utses  
av regeringen och består av  
forskare, domare och andra  
skatteexperter.

SKATTERÄTTSNÄMNDEN 

Förhandsbesked är avsedda för 
skattefrågor där svaret inte ome-
delbart framgår av lagtext eller 
praxis. Skatterättsnämndens för-
handsbesked är bindande och får 
överklagas till Högsta förvaltnings-
domstolen utan prövningstillstånd.

FÖRHANDSBESKED
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Skärpt straff för grovt 
barnpornografibrott

Utredaren Hedvig Trost, 
byråchef vid Åklagar-
myndigheten, överläm-

nade i juni en rad förslag för att 
stärka barns straffrättsliga skydd 
mot att utsättas för sexuella över-
grepp till justitie- och inrikesmi-
nister Morgan Johansson. Prome-
morian ska nu remissbehandlas.

Utredaren föreslår bland annat 
att minimistraffet för grovt barn-
pornografibrott höjs från fängelse 
i sex månader till fängelse i nio 
månader och att bestämmelsen 
om grovt barnpornografibrott 
ändras så att kränkningen av det 
avbildade barnet hamnar mer i 
fokus vid bedömningen av om 
brottet är grovt. Hedvig Trost 
föreslår också att preskription 
avskaffas för de allvarligaste 
sexualbrotten mot barn och för 
könsstympningsbrott om det ut-
förts mot ett barn.

Ds 2018:23 Vissa frågor om 
barnpornografibrottet och 

om avskaffad preskription för 
allvarliga brott mot barn

rar i sitt förhandsbesked att in-
komster och utgifter på grund 
av näringsverksamhet enligt  
13 kap. 1 § första stycket inkomst-
skattelagen räknas till inkomst-
slaget näringsverksamhet, och 
att med näringsverksamhet av-
ses förvärvsverksamhet som 
bedrivs yrkesmässigt och själv-
ständigt. Av andra stycket fram-
går att vid bedömningen av om 
en uppdragstagares verksam-
het bedrivs självständigt sär-
skilt ska beaktas vad som har 
avtalats med uppdragsgivaren, 
i vilken omfattning uppdragsta-

garen är beroende av uppdrags-
givaren och i vilken omfattning 
uppdragstagaren är inordnad i 
uppdragsgivarens verksamhet.

Nämnden hänvisar till avgö-
randet HFD 2017 ref. 8 och tidi-
gare rättspraxis som anges i det 
rättsfallet, och noterar att, om 
verksamheten i ett bolag i allt 
väsentligt bygger på ägarens 
personliga arbetsinsatser, det 
kan bli aktuellt att bortse från 
bolaget och i stället anse att er-
sättning som bolaget erhåller 
för utförda tjänster ska beskat-
tas hos ägaren.

Skatterättsnämnden skriver 
att en advokatverksamhet i nor-
malfallet bör kunna bedrivas i 
bolagsform med skatterättslig 
verkan, även om verksamheten 
bygger på ägarens personliga in-
satser. Men uppdrag som styrel-
seledamot i aktiebolag kan en-
ligt 8 kap. 10 § aktiebolagslagen 
bara utföras av en fysisk person. 
I praxis har en presumtion fast-
slagits för att inkomster från sty-
relseuppdrag ska tas upp till be-
skattning som inkomst av tjänst 
hos den ledamot som har utfört 
uppdraget (RÅ 1993 ref. 104, RÅ 
2000 not. 187 och HFD 2017 ref. 
41). Presumtionen kan frångås 
bara under särskilda förutsätt-
ningar.

skatterättsnämnden finner att ad-
vokatens uppdrag som styrel-
seordförande inte är ett tids-
mässigt avgränsat uppdrag som 
gäller en specifik insats i bola-
get. Av det följer att styrelse-
arvodet ska tas upp av advoka-
ten som inkomst av tjänst. Att 
arvodet enligt god advokatsed 
ska intäktsföras i advokatbola-
get föranleder ingen annan be-
dömning, skriver nämnden i för-
handsbeskedet.

– Det är en svårförståelig och 
mycket olycklig situation som 
har uppkommit. Den drabbar på 
ett oproportionerligt sätt många 
advokater liksom även många 
andra, säger Advokatsamfun-
dets generalsekreterare Anne 
Ramberg i en kommentar. MA

Ska advokatens styrelsearvode  beskattas som inkomst av tjänst?

Hedvig Trost.

Kraftigt ökat antal 
häktade för vapenbrott

Antalet personer häk-
tade för vapenbrott har 
ökat kraftigt sedan lagen 

skärptes vid årsskiftet. Minimi-
straffet för grovt vapenbrott är 
nu 2 år i stället för som tidigare 1 
år. Enligt Polisen har de skärpta 
vapenlagarna haft en tydlig ef-
fekt.

Under januari–maj 2018 häk-
tades sammanlagt 148 personer 
misstänkta för vapenbrott, grovt 
eller synnerligen grovt vapen-
brott. Motsvarande siffra för 2017 
var 29 häktade.

ger honom en unik roll som ad-
vokat och styrelseledamot. Det 
gäller även alla andra advokater 
i Sveriges advokatsamfund. 

advokaten framhåller att frågan är 
av vikt för honom själv – men 
också för andra advokater som 
har styrelseuppdrag. Styrelse-
uppdrag förekommer ofta hos 
advokater i deras verksamhet. 

Börsbolaget har efterfrågat 
advokatens tjänster som sty-
relseledamot med hans profes-

sionella erfarenhet och kunskap 
som grund och för att tillgodose 
specifika behov i verksamheten. 
Det medför också att han kan ut-
föra sitt uppdrag som styrelsele-
damot självständigt och yrkes-
mässigt genom att ta initiativ 
till och initiera olika uppdrag 
och åtgärder inom börsbolaget 
som bolaget efterfrågar och har 
behov av, och som hans kompe-
tens möjliggör. 

Oavsett om ersättning utgår 
eller inte för styrelseuppdraget, 

bör intäkter och kostnader hän-
föras till inkomstslaget närings-
verksamhet i advokatbolaget, 
hävdar advokaten.  MA

Advokaten överklagar förhandsbeskedet
Vägledande regler 
om god advokatsed 7.4.1
Om en advokats verksamhet 
bedrivs i bolag, får i bolaget inte 
bedrivas annan verksamhet än 
advokatverksamhet. All advokat-
verksamhet skall då också äga 
rum i och intäktsföras i det bola-
get, utom i de fall då det av upp-
dragets personliga natur följer att 
arvodet är att hänföra till inkomst 
av tjänst.

GOD ADVOKATSED

Det är vanligt med advokater som 
ledamöter i bolagsstyrelser. Advokaterna 

är efterfrågade både för sitt kunnande 
och för vissa typiska advokategenskaper.



ADVOKATEN NR 6 • 201810

NYHETER

Mari Heidenborg blir ny JK
Under hösten går JK Anna 
Skarhed i pension. Hon ef-
terträds av Mari Heidenborg, 
justitieråd i Högsta domstolen, 
som ser fram emot sin nya roll.

Med uppdraget som JK byter 
justitierådet Mari Heidenborg 
inriktning efter en lång karriär 
inom den traditionella domarba-
nan. Och visst kan hon komma 
att sakna dömandet, säger Mari 
Heidenborg. Men hon tror ändå 
att den saknaden kommer att vä-
gas upp av andra positiva delar i 
den nya rollen.

– Jag har alltid varit engage-
rad i frågor om rättssäkerhet och 
förtroendet för rättssamhället, 
och dess betydelse för det de-
mokratiska styrelseskicket. När 
jag fick frågan om att bli JK kän-
des det som en möjlighet att få 
arbeta med dessa frågor, säger 
Mari Heidenborg, som tror att 
hennes erfarenhet av dömande i 
alla instanser utgör en bra grund 
för den nya rollen.

Justitiekansleruppdraget 
innehåller många olika delar. 
Mari Heidenborg brinner allde-
les särskilt för JK:s uppdrag att 
värna tryck- och yttrandefrihe-
ten.

– Att se till att den inte träds 
för när eller utnyttjas för andra 
syften, det ser jag fram emot. 
Men också det allmänna, att 
vara statens företrädare till ex-
empel i frågor om skadestånd 
och att ha tillsyn över myndig-
heter. Det är mycket viktiga frå-
gor för att upprätthålla förtroen-
det för rättsstaten, fastslår Mari 
Heidenborg. 

som jk kan mari heidenborg räkna 
med att synas mer i medierna. 
Just det är inget hon särskilt 
strävar efter, säger Heidenborg, 

som samtidigt uppskattar att 
vara med i det offentliga samta-
let för att förklara rättsliga frå-
gor.

– Jag har också som domare 
varit ute och pratat mer än vad 
domare i allmänhet kanske gör. 
Jag tycker att det är roligt, säger 
Mari Heidenborg.

Och juristernas röster behövs 
i debatten, menar Mari Heiden-
borg. 

– Jag är förstås helt för en 
fri diskussion, men vi i bran-
schen måste vara med och bi-
dra med vår kunskap så att det 
som rapporteras blir korrekt 
från första början. Har det väl 
blivit fel är det mycket svårt att 
rätta till, konstaterar Heiden-
borg. 

mari heidenborg tillträder som JK 
den första september.  UÖ

Den tillträdande justitiekanslern Mari Heidenborg är en av medlemmarna i 
nätverket Hilda.
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l Jur. kand. 1987 vid Stockholms 
universitet, tingstjänstgöring 1987–
1990 vid Södertälje tingsrätt.
l Efter domarutbildning i Svea hov-
rätt rättssakkunnig hos Justitieom-
budsmannen 1998–2001.
l Rådman vid Stockholms tingsrätt 

2001–2006, chefsrådman vid Solna 
tingsrätt 2007–2010, hovrättslag-
man i Svea hovrätt 2011 och lag-
man vid Solna tingsrätt 2011–2016. 
l Justitieråd i Högsta domstolen 
sedan 2016. Medlem av nätverket 
Hilda. 

l Ordförande, särskild utredare 
och expert i statliga utredningar, 
bland annat 2014 års sexualbrotts-
kommitté och Utredningen om ett 
starkare skydd mot barnäktenskap, 
tvångsäktenskap och brott med 
hedersmotiv.

OM MARI HEIDENBORG

HD prövar vapenbrottsmål
Högsta domstolen har 
beviljat prövnings-
tillstånd i ett mål om 

vapenbrott. I målet ska HD 
också pröva om regeringen har 
åsidosatt beredningskravet i re-
geringsformen 7 kap. 2 § när de 
nya bestämmelserna om skärpta 
straff för vapenbrott i vapenla-
gen 9 kap. 1 och 1 a §§ kom till. 
Ändringarna av vapenlagen, som 
trädde i kraft den 1 januari 2018, 
innebar att straffskalan för grovt 
vapenbrott justerades upp. Lag-
ändringen röstades igenom trots 
hård kritik från Lagrådet.

Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg sa i 
en kommentar till Sveriges radio 
att fler liknande prövningar är att 
vänta framöver.

– Tidigare var ju svenska dom-
stolar mycket obenägna att an-
vända sig av sin lagprövningsrätt. 
Där har man med tiden blivit lite 
öppnare, och särskilt då de hög-
sta domstolarna. Det tycker jag är 
sunt, sa hon. 

Högsta domstolens mål B 2646-18

Regeringen vill stärka 
säkerheten i domstolarna

Regeringen överläm-
nade i slutet av juni ett 
lagförslag till Lagrådet 

som syftar till att domstolarna 
ska vara trygga och säkra miljöer 
för alla som vistas i deras lokaler.

Regeringen föreslår bland an-
nat att brottsoffer och vittnen ska 
få större möjlighet att närvara 
genom videokonferens och att 
åhörare ska kunna hänvisas till 
en sidosal av ordnings- eller sä-
kerhetsskäl. Enligt förslaget ska 
också fler omfattas av domsto-
larnas säkerhetskontroller. Bland 
annat ska biträdande jurister och 
andra rättsliga biträden som inte 
är advokater kunna genomgå sä-
kerhetskontroll.

Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 mars 2019.

Anne Ramberg.
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Den så kallade gymnasielagen, 
som kan ge asylsökande en ny 
chans till uppehållstillstånd, 
har hittills skapat fler frågor 
än svar. Migrationsverket har 
nu tillfälligt slutat att tillämpa 
de nya reglerna, i väntan på 
besked från högsta instans.

Den 1 juli 2018 trädde en ny be-
stämmelse i kraft i den svenska 
migrationslagstiftningen. Enligt 
de nya reglerna kan man under 
vissa förutsättningar bevilja up-
pehållstillstånd för studier på 
gymnasial nivå, även till unga 
som saknar skyddsskäl eller an-
nan grund för uppehållstillstånd. 
Reglerna innebär att beviskraven 
i vissa fall sänks för unga som 
studerar på gymnasiet. 

Den så kallade gymnasiela-
gen fick hård kritik redan un-
der beredningen. ”Gränsen har 
nåtts för vad som är acceptabelt 
i fråga om hur lagstiftning kan 
utformas”, skrev Lagrådet i sitt 
yttrande. Även en rad aktörer 

inom rättssamhället, däribland 
Advokatsamfundet, pekade på 
stora problem med lagen. Riks-
dagen sa, trots kritiken, ja till la-
gen, som trädde i kraft den för-
sta juli i år.

när lagen nu börjat prövas i dom-
stolarna har den väckt en rad 
frågor. De olika migrationsdom-
stolarna har bland annat kommit 
till helt olika slutsatser i frågan 
om det sänkta beviskravet står i 
överensstämmelse med EU-rätt-
en och regeringsformen. 

För att komma till rätta med 
oklarheterna beslutade Migra-
tionsdomstolen i Göteborg att 
inhämta ett förhandsavgörande 
från EU-domstolen rörande frå-
gan om det sänkta beviskravet är 
förenligt med EU-rätten. 

Den 1 augusti meddelade 
också Migrationsöverdomsto-
len prövningstillstånd i två mål 
om uppehållstillstånd med stöd 

av den nya lagstiftningen. I de 
överklagade domarna fann Mig-
rationsdomstolarna i Malmö och 
Stockholm, efter lagprövning, 
att lagen inte får tillämpas i den 
del som gäller sänkt beviskrav 
för den sökandes identitet.

Nu ska Migrationsöverdom-
stolen pröva målen. De kommer 
att handläggas med förtur, och 
arbetet har påbörjats.

I mitten av juli meddelade 
Migrationsverket att man avvak-
tar med bifallsbeslut i ärenden 
där den nya gymnasielagen har 
åberopats. Ärenden där det är 
uppenbart att den sökande inte 
uppfyller grundkraven kommer, 
enligt verket, fortsatt få avslags-
beslut. Migrationsverket anser 
sig inte kunna fatta beslut där 
den nya gymnasielagen ligger 
till grund för ett uppehållstill-
stånd förrän det kommit rätts-
lig vägledning från Migrations-
överdomstolen. MA, UÖ

Gymnasielagen ifrågasatt 

Advokaternas arbete i vårdmål var nödvändigt
kammarrätten i göteborg ger en ad-
vokat hela den ersättning han 
har begärt i ett mål om upphö-
rande av tvångsvård. Förvalt-
ningsrätten i Malmö hade satt 
ned den begärda ersättningen.

Advokaten hade redovisat 17,1 
timmars arbete, varav 2,25 tim-
mar avsåg muntlig förhandling 
i förvaltningsrätten. 

Kammarrätten konstaterar att 
det inte framgår av förvaltnings-
rättens dom vilken del av arbetet 
som förvaltningsrätten inte an-

ser nödvändig. I domen finner 
kammarrätten att tidsåtgång-
en för alla åtgärder har spe-
cificerats på ett godtagbart 
sätt och att det saknas 
skäl att ifrågasätta nöd-
vändigheten. 

Därför beviljas advo-
katen ersättning enligt 
kostnadsräkningen.

i ett mål om omhänderta-
gande enligt LVU beviljar Kam-
marrätten i Stockholm en annan 

advokat ytterligare ersättning. 
Förvaltningsrätten i Stock-
holm hade satt ned advo-
katens begärda ersättning  

med tre timmars arbete, 
men kammarrätten fin-
ner att advokatens om-
fattande kommunikation 
med klienten till viss del 
framstår som nödvän-
dig och beviljar honom  
ersättning för ytterli-

gare 1 timme och 45 minuters  
arbete.

Den så kallade gymnasielagen har kritiserats hårt. ”Gränsen har nåtts för 
vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas” skrev 
Lagrådet i sitt yttrande.
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De nya reglerna trädde i kraft den 
1 juli 2018. Lagändringen är tillfäl-
lig. Ansökan till Migrationsverket 
måste skickas in senast den 30 
september.

Sedan lagen trädde i kraft 1 juli 
i år har cirka 4 000 ansökningar 
kommit in till Migrationsverket, 
och beslut har hittills fattats i 
knappt 100 ärenden. Av dessa var 
omkring 10 bifall och resterande 
var avslagsbeslut.

GYMNASIELAGEN

Utredning mot 
justitieråd läggs ned

Justitieombudsman-
nen Lars Lindström har 
beslutat att lägga ned 

förundersökningen som rör en 
domare vid Högsta domstolen.

Förundersökningen inleddes i 
januari i år och baserade sig på 
uppgifter om att domaren uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet skulle 
ha dömt i ett mål trots att han 
var jävig och att han därigenom 
skulle ha gjort sig skyldig till 
tjänstefel. 

– Min bedömning av de upp-
gifter som nu finns i utredningen 
är att de inte visar att domaren 
vare sig uppsåtligen eller av oakt-
samhet dömt i målet i strid med 
bestämmelserna om jäv, säger JO 
Lars Lindström i en kommentar 
på JO:s hemsida.

Stärkt rättssäkerhet 
i förvaltningsdomstolar?

I en proposition föreslår 
regeringen en rad insat-
ser för att effektivisera 

processen i de allmänna förvalt-
ningsdomstolarna och stärka 
rättssäkerheten ytterligare. Man 
vill bland annat förtydliga och för-
stärka rätten till muntlig förhand-
ling i förvaltningsrätten, införa 
mer flexibla regler om rättens 
sammansättning och införa kom-
petenskrav för tolkar och över-
sättare. Lagändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 mars 2019.

Stärkt rättssäkerhet i de allmänna 
förvaltningsdomstolarna, 

prop. 2017/18:279

Ovarsamhet med bidrag 
bör inte kriminaliseras

Advokatsamfundet av-
styrker i sitt remissvar 
delar av förslagen till 

nya regler för bidragsbrott. 
Bland utredningsförslagen finns 

ett utvidgat straffansvar vid oakt-
samhet med bidrag. Enligt Advo-
katsamfundet innebär förslaget 
dock en omvänd bevisbörda, där 
den misstänkte tvingas bevisa 
sin oskuld. Samfundet reagerar 
också mot att de subjektiva förut-
sättningarna för en brottslig gär-
ning sänks enbart för brott som 
riktar sig mot det offentliga.

Kammarrätten 
i Göteborg,

dom 4/6 2018 
i mål 1469-18

Kammarrätten i 
Stockholm,

dom 31/7 2018 
i mål 5524-18
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Hon har arbetat hårt med jäm-
ställdheten vid sin nuvarande 
arbetsplats och är medlem av 
juristnätverket Hilda. Nu blir 
Petra Lundh också Sveriges 
första kvinnliga riksåklagare. 

Petra Lundh är sedan 2012 lag-
man i Södertörns tingsrätt, där 
hon har trivts mycket bra. När 
frågan kom om hon ville bli chef 
för alla Sveriges åklagare var 
svaret ändå självklart.

– Riksåklagare är ett uppdrag 
man inte vill eller kan säga nej 
till. Det är ett otroligt förtroen-
de, säger Petra Lundh, som för-
stås hoppas på att kunna bidra 
till Åklagarmyndighetens fort-
satta utveckling.

som chef för södertörns tingsrätt 
har Petra Lundh haft ett gott 
samarbete med chefsåklagarna 
vid de åklagarkammare som är 
verksamma i tingsrätten, och 
många gånger imponerats av det 
arbete de utför. Lundh har ock-
så samarbetat med åklagare i de 

utredningar hon ansvarat för, ut-
redningar som också legat nära 
åklagarnas arbetsuppgifter, som 
hemliga tvångsmedel. 

– Jag ser fram emot att lära 
känna medarbetarna vid myn-
digheten, säger Petra Lundh, 
som planerar att börja sin RÅ-
tid med många samtal med med-
arbetarna för att få en bild av lä-
get och vad som behöver göras. 

petra lundh blir när hon tillträ-

der den första september chef 
för Åklagarmyndighetens om-
kring 1 400 anställda. Och även 
om hon aldrig haft någon direkt 
plan för sin karriär eller medve-
tet satsat på att bli chef så tillta-
lar just chefskapet. 

– Det bästa är att coacha med-
arbetarna och se dem växa, och 
att tillsammans med dem sät-
ta upp mål för verksamheten 
och hur vi ska komma dit, säger 
Lundh. UÖ

Petra Lundh blir första kvinnan som RÅ

Jurist blir ny GD på Rättsmedicinalverket
En erfaren jurist och domare 
tar över det av kritik och kon-
flikter skakade Rättsmedicinal-
verket.

Regeringen utnämn-
de i juni domaren Lars 
Werkström till general-
direktör och chef för 
Rättsmedicinalverket. 
Han ersätter Ann Lem-
ne, som varit tillförord-
nad chef sedan februari. 

Werkström arbetar se-
dan 2012 som rättschef 
och avdelningschef för rätts-

avdelningen vid Åklagarmyn-
digheten. Under 2003–2012 ar-
betade han som internationell 
chefsförhandlare och sederme-

ra ambassadör i Justi-
tiedepartementet. Han 
har även varit bland an-
nat departementsråd 
och chef för EU-enhe-
ten vid Justitiedeparte-
mentet samt kansliråd 
vid straffrättsenheten 
i samma departement. 
Lars Werkström har ny-
ligen varit särskild utre-

dare i utredningen om genom-

förande av vissa straffrättsliga 
åtaganden för att förhindra och 
bekämpa terrorism.

Lars Werkström tar över en 
myndighet som skakats av kon-
flikter och många avhopp inom 
personalen. Tidskriften Advoka-
ten rapporterade i förra numret 
om hur anställda vid Rättsme-
dicinalverket riktat hård kritik 
mot verkets arbetssätt och led-
ning, och hur flera kvalificerade 
medarbetare valt att lämna sina 
anställningar vid verket. 

Lars Werkström tillträder sin 
tjänst den 3 september. 

HD: Advokat 
inte skyldig till 
skadestånds-
grundande 
vårdslöshet
Klienten ansåg att advokaten 
orsakat skada i en entreprenad-
tvist. Men Högsta domstolen 
ansåg inte att misstaget var så 
uppenbart att det var grund för 
skadestånd. 

En bostadsrättsförening som 
förlorade en entreprenadtvist 
ansåg att den advokat som före-
trädde föreningen hade orsakat 
föreningen skada genom brist-
ande rådgivning och process-
föring. I sin prövning fann dock 
Högsta domstolen att så inte var 
fallet. 

En advokat bär gentemot sin 
klient ett ansvar på kontrakts-
rättslig grund för skada som 
vållas uppsåtligen eller genom 
vårdslöshet. Ansvaret präglas 
av de kunskaper som en advo-
kat förutsätts ha i sin egenskap 
av juridisk expert och ledamot 
av Advokatsamfundet.

Högsta domstolen ansåg att 
det kunde sättas i fråga om ad-
vokaten inför och under proces-
sen vid tingsrätten hade analy-
serat de rättsliga frågorna med 
tillräcklig omsorg, vilket påver-
kade hans möjligheter att gå ige-
nom de handlingsalternativ som 
fanns med bostadsrättsförening-
en. Men Högsta domstolen fann 
att det inte var fråga om ett så 
uppenbart misstag att det kan 
grunda skadeståndsskyldighet.

Högsta domstolens dom 
den 13  juni 2018 i mål nr T 12-17

l Jur. kand. och tingsnotarie vid 
Stockholms tingsrätt. Domarutbild-
ning vid Svea hovrätt.
l Därefter utredningssekreterare 
i den kommission som granskade 
brottsutredningen efter mordet på 
Olof Palme och rättssakkunnig i 
Justitiedepartementet.

l Hovrättsråd i Svea hovrätt år 
2001. och så småningom vice ord-
förande i hovrätten och chef för en 
extra avdelning.
l Chefsrådman vid Stockholms 
tingsrätt år 2007.
l Sedan våren 2012 lagman i Sö-
dertörns tingsrätt.

l Petra Lundh har även varit sär-
skild utredare i ett flertal statliga 
utredningar, bland annat Utred-
ningen om hemlig dataavläsning 
och Narkotikastraffutredningen 
samt den nu pågående Ungdoms-
reduktionsutredningen.
l Medlem av nätverket Hilda.

OM PETRA LUNDH

Tillträdande riksåklagaren Petra Lundh är medlem av  juristnätverket Hilda.

Lars 
Werkström.

Högsta domstolen.
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Lindahls Stockholms-
kontor lämnar byrån
Vid årsskiftet 2018–2019 
lämnar samtliga delägare vid 
advokatfirman Lindahls Stock-
holmskontor byrån. Ur kontoret 
växer två nya advokatbyråer.

 I mitten av juni medde-
lade Lindahls ledning i ett press-
meddelande att delägarna vid 
kontoret i Stockholm sagt upp 
sina delägaravtal från årsskiftet. 
De omkring 30 delägarna plane-
rar sedan att dela upp sig i två 
nya byråer. 

I samband med beskedet läm-
nade Malcolm Wiberg sitt upp-
drag som managing partner. Ny 
MP fram till och med december 
är David Frydlinger.

David Frydlinger har avböjt 
att kommentera utvecklingen 
vid Lindahl, med hänvisning 
till sina interna åtaganden inom 
byrån. I en intervju med nättid-
ningen Realtid förklarar dock 
Malcolm Wiberg och David 
Frydlinger att splittringen inte 
beror på någon konflikt inom 
Lindahl, utan helt enkelt på ”oli-
ka framtidsdrömmar” inom del-
ägarkollektivet. 

från januari 2019 kommer Wiberg 
och Frydlinger att verka vid var-
sin ny advokatbyrå. Malcolm 
Wiberg startar tillsammans 
med ett tiotal advokater en ny 
byrå med inriktning på imma-
terialrätt och processrätt, med-
an majoriteten av delägarna till-
sammans med David Frydlinger 
arbetar vidare i en bred affärsju-
ridisk verksamhet. 

Johan Herrström, styrelseord-
förande i Lindahl och verksam 
vid kontoret i Malmö, beklagar 
i ett pressmeddelande Stock-
holmskontorets beslut, men lo-
var samtidigt att styrelsen ska 
vidta ”ett antal åtgärder för att 
arbetet för våra klienter ska fort-
gå utan störningar”.

Han meddelar också att 
 Lindahl, som i dag har sex 
kontor runt om i landet, planerar 
för en fortsatt närvaro i Stock-
holm.

– Lindahl är en byrå med star-
ka, ledande kontor på sina res-
pektive marknader och vår verk-
samhet står och faller inte med 
denna förändring. Vår ambition 
på Stockholmsmarknaden är 
oförändrad och verksamheten 
i Stockholm kommer att drivas 
med nya krafter efter årsskiftet, 
säger Johan Herrström.

hur detta ska förverkligas, om man 
planerar förvärv eller nyrekryte-
ring, är ännu oklart. UÖ

Riksrevisionen granskar 
samarbete mot brott

Tolv statliga myndighe-
ter har ett gemensamt 
uppdrag att bekämpa 

organiserad brottslighet. Riksre-
visionen granskar nu uppdragets 
genomförande och effektivitet.

Myndighetssamarbetet inleddes 
2008 och utvärderades senast 
2011. Resultatet av granskningen 
kommer att sammanställas i en 
rapport med planerad publicering 
i april 2019.

Nyttan av hemlig 
avlyssning har minskat

Under 2017 fördubb-
lades antalet tillstånd 
till hemlig avlyssning 

avseende våldsbrott, enligt Åkla-
garmyndighetens årliga rapport 
om användningen av hemliga 
tvångsmedel. Skälet till ökningen 
är, enligt Åklagarmyndigheten, 
det ökade grova våldet mellan 
kriminella nätverk i utsatta områ-
den. Redovisningen för 2017 visar 
bland annat att nyttan av hemlig 
avlyssning minskat och att det 
finns behov av nya metoder, som 
förslagits i utredningen om hem-
lig dataavläsning.

Lindahl är en av Sveriges största 
affärsjuridiska advokatbyråer 
med omkring 400 medarbetare 
varav drygt två tredjedelar är 
jurister. Stockholmskontoret har, 
enligt byråns webbplats, 168 
medarbetare. Lindahl har kontor 
i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Uppsala, Örebro och Helsingborg.

LINDAHL

David Frydlinger är ny managing partner vid Lindahls Stockholmskontor 
fram till och med december. Från januari 2019 kommer han att verka vid en 
ny advokatbyrå.

Falsk e-post kommer inte 
från Advokatsamfundet

Ett e-postmeddelande 
som ser ut att komma 
från Advokatsamfundet 

har kommit till advokater och 
andra på advokatbyråer. Medde-
landet uppmanar mottagaren att 
klicka på en länk för att uppda-
tera uppgifter på Advokatsamfun-
dets webbplats. Men länken leder 
inte till Advokatsamfundet, utan 
är en bedrägerilänk.

Det falska e-postmeddelandet 
kan se ut så här:

Här är ett exempel på det falska 
e-postmeddelande som ser ut att 
komma från Sveriges advokatsam-
fund, men som är en bluff.
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Höga krav på ensamkommande 
asylsökande HBT-personer
Handläggare ställer höga krav 
på tidigare relationer när barn 
söker asyl på grund av sexu-
alitet. Det visar en ny studie 
av forskare vid Stockholms 
universitet.

Forskarna Daniel Hedlund och 
Thomas Wimark har analyserat 
16 asylbeslut där ensamkom-
mande barn åberopat förföljel-
se på grund av sexualitet. Det 
är samtliga sexualitetsärenden 
i beslut rörande gruppen en-
samkommande barn under 2011 

(av totalt 2 321). Studien visar att 
Migrationsverkets handläggare, 
när de ska bedöma asylskälen, 
fäster stor vikt vid att ungdo-
marna ska ha erfarenheter av ti-
digare stabila kärleksrelationer. 
Detta är anmärkningsvärt, då de 
asylsökande bara var i genom-
snitt 16,5 år gamla. 

forskarna finner också att det tycks 
finnas stereotypa föreställning-
ar hos handläggarna om sexuali-
tet och homofobi i vissa länder, 
vilket gör att ungdomarnas be-

rättelser ifrågasätts om någon 
eller några familjemedlemmar 
inte tagit avstånd från de ungas 
sexuella läggning. Detta, tillsam-
mans med betoningen av tidiga-
re förhållanden, gör enligt Hed-
lund och Wimark att det finns 
villkor för att asylskäl ska bedö-
mas som trovärdiga. 

Artikeln ”Unaccompanied 
children claiming asylum on 
the basis of sexual orientation 
and gender identity” har nyli-
gen publicerats i Journal of Re-
fugee Studies. UÖ

FO
TO

: T
O

M
 K

N
U

TS
O

N

Seminarium: Lär mer om sociala medier
Användandet av sociala medier 
har exploderat. Även advokater 
och advokatbyråer använder sig 
allt mer av sociala medier, både 
för kunskapsinhämtning och för 
marknadsföring.

 
Stiftelsen Juridiska biblioteket 
bjuder mot denna bakgrund in 

till seminarium den 15 oktober 
2018 på temat ”Advokaten och 
sociala medier”. 

Seminariet kommer att ta 
upp hur sociala medier kan an - 
vändas för kunskapsinhämtning 
och kunskapsspridning, hur ad-
vokater kan behöva förhålla sig 
till desinformationskampanjer 

och drev samt olika ansvarsfrå-
gor.

läs mer och anmäl dig på Juridis-
ka bibliotekets webbplats, www.
advokatsamfundet.se/Juridiska-
biblioteket.

Sista anmälningsdag är den 
1 oktober.

Skärpta straff för brott 
mot förtroendevalda

I en departements-
promemoria som nu 
skickats på remiss 

föreslår regeringen en ny straff-
skärpningsgrund för brott som 
begås mot förtroendevalda i stat, 
kommun eller landsting. Försla-
get innebär att vid bedömningen 
av en gärnings straffvärde ska 
det särskilt beaktas om brottet 
begåtts mot en person på grund 
av att han eller hon utövat ett 
uppdrag som förtroendevald i 
stat, kommun eller landsting. Om 
brottet har begåtts på grund av 
förtroendeuppdraget ska det ses 
som en försvårande omständig-
het. Motsvarande ska gälla om ett 
brott har begåtts mot en närstå-
ende till en förtroendevald.

Lagändringen föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2019.

Brott mot förtroendevalda, 
Ds 2018:29

Polisen utbildar 
om sexualbrott 

En ny utbildning om 
sexu albrott ska, enligt 
målen för satsningen, 

ge ökad kunskap, närmare myn-
dighetssamverkan med andra 
aktörer och bättre bemötande av 
brottsoffer. Utbildningen erbjuds 
samtliga inom polisen som utreder 
sexualbrott. Den nya utbildningen 
startar med en pilotomgång i 
Göteborg under hösten 2018 och 
omfattar två delar: kunskapshöj-
ning och erfarenhetsutbyte.

Domstolar testar 
ny delgivningsform

Flera domstolar testar 
just nu så kallad till-
gänglighetsdelgivning. 

Det innebär att polisen redan på 
platsen för brottet meddelar den 
misstänkte att handlingar som 
rör målet kommer att finnas på 
tingsrätten vid ett visst datum. 
Polisen informerar även om att 
det preliminärt planeras för hu-
vudförhandling en viss dag.

Syftet med försöket, som ingår 
i regeringsuppdraget Snabbare 
lagföring, är bland annat att 
minska andelen förhandlingar 
som måste ställas in på grund av 
att delgivningen misslyckats.

Stiftelsen Juridiska biblioteket, som finns på Advokatsamfundets kansli, bjuder in till seminarium den 15 oktober 
2018 på temat ”Advokaten och sociala medier”.
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Domstolarnas oberoende är ho-
tat i Polen. Det anser Rådet för 
de europeiska advokatsamfun-
den, CCBE, som nu manar den 
polska regimen att upprätthålla 
rättsstaten.

Över en natt sänktes pensionsål-
dern för domare i Polens högsta 
domstol från 70 till 65 år. I och 
med detta tvångspensionerades 
27 av domstolens 73 domare. 

Pensioneringen har fått mas-
siv kritik från enskilda och orga-
nisationer både inom och utom 
Polen. Domstolens ordförande 
Małgorzata Gersdorf dök också 
som vanligt upp i domstolen den 
4 juli, trots att hon under natten 
formellt pensionerats. Hon möt-

tes av folkmassor som proteste-
rade mot regeringens åtgärder 
mot domstolarna. 

Sänkningen av pensionsål-
dern utgör en del av regerings-
partiet Lag och rättvisas re-
former av rättsväsendet, vilka 
enligt kritikerna beskär dom-
stolarnas oberoende. Regering-
en har också flyttat uppdraget 
att utse ledamöter till det natio-
nella domarråd som svarar för 
att utse domare, från domarna 
själva till parlamentet. 

andra förändringar är att justitie-
ministern fått rollen som riks-
åklagare och har rätt att avske-
da och tillsätta domare på lokal 
nivå, och att majoriteten av för-

fattningsdomstolens domare nu 
är tillsatta av parlamentet. 

EU-kommissionen har inlett 
en ny rättsprocess mot Polens 
regering, som man anser under-
minerar domstolsväsendets obe-
roende. Den polska regeringen 
avvisar dock kritiken.

även europas advokatorganisatio-
ner ger sitt stöd till de polska do-
marna. I ett uttalande uppmanar 
CCBE, Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden, den pols-
ka regeringen att vidta nödvän-
diga åtgärder för att garantera 
domstolarnas oberoende och att 
sluta angripa domare på ett sätt 
som underminerar rättsstaten i 
Polen. UÖ

Utsatta polska domare
får stöd av CCBE

Europarådet ser hot mot Rumäniens rättsväsende
rumäniens nya lagar om tillsyn 
över domare och åklagare riske-
rar att underminera oberoendet 
hos rumänska domare. Det kon-
staterar Europarådets Venedig-
kommission, som granskat tre 
nya lagar som antogs under slu-
tet av 2017. 

Det var Rumäniens presi-

dent Klaus Johannis som vände 
sig till Europarådets Venedig-
kommission och bad denna att 
granska lagarna. Presidenten 
har också lämnat över lagarna 
till landets författningsdomstol 
för granskning. 

Venedigkommissionen upp-
manar den rumänska regering-

en att se över lagarna och att ta 
bort bland annat delar som be-
gränsar domares och åklagares 
yttrandefrihet. 

venedigkommissionen är ett rådgi-
vande organ inom Europarådet, 
bestående av oberoende exper-
ter inom statsrätt.

Den pensionerade domstolsordföranden Małgorzata Gersdorf möttes av folkmassor som protesterade mot regering-
ens åtgärder mot domstolarna.
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CCBE: Hjälpa migranter 
ska inte vara brottsligt
I många länder pågår just nu 
arbete för att kriminalisera hjälp 
till migranter som saknar uppe-
hållstillstånd. Insatserna inriktas 
främst på organiserad människo-
handel. CCBE, Rådet för de euro-
peiska advokatsamfunden, manar 
i ett uttalande till försiktighet i 
dessa lagstiftningsprojekt, så att 
de inte kommer i konflikt med den 
grundläggande rätten att söka 
rättsligt bistånd. 

I ett uttalande säger CCBE att 
”ingen lagstiftning får antas som 
innebär, eller kan tolkas som, 
att den inskränker advokaters 
möjlighet att ge rättslig hjälp till 
en klient. Detta gäller oavsett hur 
klienten kommit in i landet”.

EU-parlamentet sa nej 
till copyrightdirektivet

EU:s omdiskuterade nya 
direktiv på upphovs-
rättsområdet, det så 

kallade copyrightdirektivet, fick 
kalla handen av EU-parlamentet. 

Kommissionen hade efter långa 
förhandlingar lyckats enas om 
ett direktiv, som tidskriften Ad-
vokaten rapporterade om i förra 
numret. Parlamentet beslutade 
dock att skicka tillbaka direktivet 
till fortsatt behandling. 

Copyrightdirektivet har bland 
annat kritiserats för att det kan 
leda till censur på nätet. I omröst-
ningen röstade samtliga svenska 
parlamentariker nej till förslaget.

Källa: SVT Nyheter

Minskande investeringar 
inför kommande Brexit

Hotet om Brexit innebär 
att nästan hälften av 
företagsledarna i EU 

utom Storbritannien har minskat 
sina investeringar i Storbritannien 
och redan sett störningar i sina 
leverantörskedjor. Det visar en 
undersökning som advokatbyrån 
Baker McKenzie har genomfört 
bland 800 företagsledare på sex 
större marknader i EU27. 

I Sverige har 55 procent av 
de undersökta företagen redan 
minskat sina investeringar i Stor-
britannien och 47 procent har sett 
störningar i sin leverantörskedja.
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l  Född 1951.
l  Juris kandidatexamen 1974 vid Lunds uni-

versitet.
l  Tingstjänstgöring 1974–1976 vid Mölndals 

tingsrätt.
l  Verksam vid Wistrand Advokatbyrå 1977–

2007, delägare från 1980.
l  Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1980–

2008 (verksam i styrelsen 2001–2007).
l  Vice ordförande i Advokatsamfundet 

2003–2004
l  Ordförande i Advokatsamfundet 2004–2007
l  Juris doktorsexamen vid Stockholms univer-

sitet 1985.
l  Docent i civilrätt vid Stockholms universitet 

1987.
l  Ledamot av Högsta domstolen 2008–2018.
l  Ordförande i Högsta domstolen 2016–2018.
l  En rad offentliga och andra uppdrag samt 

författare till ett stort antal artiklar och 
böcker.

CURRICULUM VITAE

Den ståtliga kastanjen 
skänker skugga denna 
varma majdag.

REPORTAGE
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Stefan Lindskog, ordförande i Högsta domstolen, och tidigare 
Advokatsamfundets ordförande, gör sig redo att gå mot friare 
dagar efter tio år i Högsta domstolen och en enastående 
 yrkesgärning. Fortfarande full av kreativ energi och helt 
orädd att säga sin mening.
TEXT: TOM KNUTSON

S tefan Lindskog har gjort en klassresa, 
som är längre än vad de flesta ens vå-
gar drömma om. Ändå går det att se 

en linje genom generationerna.
– Min farfar var stenhuggare och morfar 

var rallare. Det man fick med sig, framför allt 
från min farfar, var ett bildningsideal. Trots 
att han var arbetare så var det bildning som 
gällde, och han var själv allmänbildad. Jag 
glömmer aldrig när jag började läsa på uni-
versitetet och då läste lite nationalekonomi. 
Farfar blev intresserad och ville diskutera 
Keynes teorier. Han hade knappt gått i sko-
lan men var ändå med. 

Stefan berättar att hans pappa inte gillar 
när han säger att pappan inte har fått nå-
gon utbildning. Han hade gått sexårig folk-
skola, sedan gick han en ettårig ekonomiut-
bildning på Filip Holmqvists handelsinstitut 
i Göteborg. 

– Den betraktade han närmast som en uni-
versitetsexamen, säger Stefan och skrattar 
roat.

Stefans pappa klassklättrade och fick en fin 

position som kommunaltjänsteman i Kung-
älvs kommun. Mamma var, som kvinnor var 
på den tiden, hemmafru tills hon började 
som kontorist på äldre dagar. I Stefans fa-
milj fanns tre barn, varav han var äldst. Att 
Stefan skulle läsa vidare var det aldrig några 
diskussioner om.

– Det var bara underförstått. Vad jag sedan 
läste var inte så viktigt.

Pappan ville att Stefan skulle läsa ekonomi 
för det var vad han själv drömt om. 

– Han blev kanske lite förvånad och till och 
med besviken när jag valde juridik. Mamma 
var inte förvånad för hon hade sagt sedan 
jag var liten att jag skulle bli advokat för jag 
argumenterade, berättar Stefan och skrattar 
lite lätt.

Vi sitter i inne i ett av säteriets svala rum. 
Det råder högsommarvärme denna soliga dag 
i slutet av maj. Utanför hörs jagande ladusva-
lors glada ljusa kvitter blandat med allehanda 
annan munter fågelsång. Stefan är solbränd 
och till synes i harmoni här i sin egen värld på 
Rosenborgs säteri längst ute på Värmlandsnäs.

Alltid på rätt 
plats i rätt tid

» 

HD:S ORDFÖRANDE STEFAN LINDSKOG 

REPORTAGE
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HÖGSTA DOMSTOLEN I DAG 
Stefan Lindskog inledde sin gärning vid Hög-
sta domstolen först som justitieråd, sedan 
som ordförande på avdelning och därefter  
som ordförande för domstolen. När han bör-
jade i domstolen hade han inte något utstakat 
mål, snarare idéer om vad han ville åstad-
komma med prejudikatbildningen. Framför 
allt om hur budskapet skulle presenteras när 
man skapar prejudikat. 

Sedan hade han tur, anser han, tanken om 
att skapa ökad transparens, alltså att vara 
mer uppmärksam på hur det man vill säga 
till läsaren förmedlas på bästa sätt, det låg 
i tiden. 

– Alla ledamöter var nog överens om att så 
skulle ske även om man kanske 
inte var helt överens om hur, sä-
ger Stefan och fortsätter:

– Ser man sig omkring i om-
världen är det tydligt att den 
förändring som har skett hos 
oss den har skett i andra länder 
ungefär samtidigt, säger Stefan 
fundersamt och håller armarna 
i kors och tittar i taket medan 
han talar.

Vad är du mest nöjd med att ha 
åstadkommit i HD?

– För det första är det inte nå-
gon som ensam åstadkommer 
något utan det är alltid flera, 
säger Stefan bestämt men till-
lägger att han, eller som han of-
tast uttrycker det ”man” i stället 
för jag, kan kanske ta åt sig äran 
för att ha varit en i laget som har 
åstadkommit något och till och 
med lagledare en tid.

– Det som jag verkligen tyck-
er har förändrats under den här 
tiden är tydligheten och läsbar-
heten. Sättet som vi skriver våra avgöranden 
på har förändrats på ett mycket positivt sätt. 

Högsta domstolen mår bra i dag, konstate-
rar Stefan med tydlig tillfredsställelse. 

– Vi har aldrig haft så låga balanser och 
så hög genomströmningshastighet. Högsta 
domstolen har väl aldrig mått så bra som den 
gör i dag när det gäller transparens i avgö-
randena, säger han och tillägger:

– Jag tycker att på det hela taget så är pre-
judikathöjden bra. Den prejudikatnytta vi 
sammantaget åstadkommer är bra.

Dessutom har kontakterna till omvärlden 
utvecklats, bland annat gör Högsta domsto-
len numer en verksamhetsberättelse, skickar 
pressmeddelanden och twittrar.

Men allt är inte frid och fröjd. Det finns 
en utvecklingspotential. Stefan konstaterar 
att väldigt mycket av lagar och regleringar 
är skrivna för en pappersvärld. Domstolen 
arbetar på område efter område med att till-
lämpa de här reglerna i den digitala världen.

– Men vi gör det lite ad hoc och det är inte 
så konstigt. På vissa områden skulle man 
ändå kunna tänka sig att arbeta mera över-

gripande och framåtsyftande.

LAGSTIFTAREN RISAS
Den stora digitaliseringsrevo-
lutionen, som präglar och om-
formar stora delar av samhäl-
let i dag, gör att Stefan särskilt 
efterlyser att lagstiftaren ska ta 
en övergripande ansats, som 
sträcker sig över de olika rätts-
liga disciplinerna. Som det är 
nu har Högsta domstolen fått 
hantera den ena frågan efter 
den andra på området. Samti-
digt saknar domstolen de ut-
redningsresurser och har ibland 
inte den överblick som lagstif-
taren har.

– När vi ger oss in i nya om-
råden så måste reglerna hänga 
ihop. Det måste vara ett system 
i det, kommenterar han.

Hur tycker du att lagstiftaren 
sköter uppdraget att stifta lagar 
på viktiga och centrala områden 
för samhället?

– Lagstiftaren har blivit så enormt populis-
tisk. Man ägnar sig åt mängder med lagstift-
ning som i bästa fall inte förändrar någon-
ting men som tar resurser. Och i värsta fall 
så stökar det till det och medför inte någon 
nytta. Strängare straff? Ja, det är en politisk 
fråga, vill politikerna ha strängare straff får 
det bli strängare straff. Men de som har stu-
derat detta kan konstatera att för samhäl-

let betyder det ingenting alls förutom ökade 
kostnader. Preventionseffekter kan vi glöm-
ma, säger Lindskog som dock samtidigt ut-
trycker förståelse:

– Det är inte är lätt att vara lagstiftare i da-
gens samhälle, som kräver så mycket och där 
krav kommer från olika håll, inte minst uti-
från Europa. Man kan inte anklaga lagstifta-
ren för att ligga på sofflocket. Men i och med 
att trycket är så stort och man har så myck-
et att göra, och dessutom måste försvara sig 
mot den kritiska allmänheten, så lämnar man 
vissa områden som man inte gör någonting 
på. Det skapar en situation där de två hög-
sta domstolarna måste ta ett stort ansvar för 
normbildningen.

POLITIKER OCH MEDIER
Relationen mellan politikerna och Högsta 
domstolen har efterhand utvecklats på ett 
bra sätt. En period klagade politiker på akti-
vism från Högsta domstolens sida men det 
har släppt, tycker Stefan.

– Det känns som om man i många avseen-
den börjat få en större förståelse för hur de 
högsta domstolarna ska fungera. Och att det 
inte alls är så konstigt att de högsta domsto-

» 

LAGSTIFTAREN 
HAR BLIVIT SÅ 
ENORMT POPU-
LISTISK. MAN 
ÄGNAR SIG ÅT 
MÄNGDER MED 
LAGSTIFTNING 
SOM I BÄSTA 

FALL INTE FÖR-
ÄNDRAR NÅGON-
TING MEN SOM 
TAR RESURSER. 
OCH I VÄRSTA 

FALL SÅ 
STÖKAR DET 
TILL DET OCH 
MEDFÖR INTE 
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larna gör någonting som politikerna inte gil-
lar. Ja, då får man ta till lagstiftningsinstru-
mentet, ett slags dialog, säger Stefan.

Även relationen mellan medier och Hög-
sta domstolen har utvecklats på ett positivt 
sätt, anser Stefan. Intresset från medierna 
har ökat, framför allt för de spektakulära må-
len snarare än rättsbildningen. 

LIKHETER OCH SKILLNADER
När Stefan jämför advokatåren med åren i 
domstolen ser han både likheter och skill-
nader. Den främsta likheten är nog att både 
som advokat och prejudikatdomare har Lind-
skog fått använda kreativitet för vissa utma-
ningar.

– Som advokat gällde det många gånger 
när man processade att hitta den kreativa 
juridiken för att få framgång. Som prejudi-
katdomare handlar det om kreativitet på fle-
ra nivåer. Kreativiteten i början med att för-
medla vad man vill ha sagt. Men också när 
det gäller normbildningen som sådan, vad 
man kan göra där. 

– Sedan är det två helt olika yrken. Jag 
skulle aldrig ha kunnat tänka mig att bli nå-
gonting annat än advokat i början av karri-
ären. Och fick jag chansen att bli domare i 
Högsta domstolen i slutet skulle jag alltid ta 
den, säger han och tillägger:

– Att vara advokat, särskilt processadvokat, 
var lite grand som att utföra en idrottspres-
tation. Man måste vara så oerhört på topp 
och på tå, påläst och snabbtänkt när saker 
och ting hände.

– Som prejudikatdomare betyder erfaren-
heten och den överblick man får av ett hygg-
ligt långt yrkesliv väldigt mycket. Det match-

ade så bra att först göra det ena och sedan 
det andra.

Kan man säga att du i någon av de här yrkes-
rollerna fick maximalt användning av dina 
personliga egenskaper?

– Det var nog som advokat i så fall.

Hur då?
Stefan tystnar, ladusvalornas jakt i vinden 

utanför hörs tydligt, sedan spricker han upp 
i ett leende och tar på nytt till orda:

– Jag har en stor arbetskapacitet och är 
snabb. Det betyder väldigt lite i Högsta dom-
stolen. Jag tror att jag hade större glädje av 
min naturliga arbetseffektivitet som advokat 
än som domare i Högsta domstolen. 

ARBETSMETODEN
Arbetet i Högsta domstolen går väldigt 
mycket ut på att tänka, berättar Stefan. Det 
går alltså att göra annat under tiden. Stefan 
tänker själv som allra bäst då han är verksam 
praktiskt på gården, med allt från att anlägga 
rabatter, sköta alla blommor och växter till 
att köra sin gröna mi-
nigrävare.

– Det är nästan som 
om det är något slags 
handikapp. Hjärnan 
fungerar inte om jag 
inte rör mig. Det är 
därför jag är så ange-
lägen att så fort som 
det går komma hit. 
Jag har mycket svåra-
re att arbeta intellek-
tuellt kreativt i Stock-
holm när jag inte får 
möjlighet till inspira-
tion som det innebär 
att vara ute och göra 
saker och ting.

ADVOKATER OCH SAMFUNDET
Stefan Lindskog ser tydligt hur advokatkåren 
utvecklats under hans år som advokat och 
som domare. På något sätt är den på väg att 
klyva sig, anser han.

– Det blir en allt mindre kärna av klassis-
ka advokater med en bred palett och allt fler 
konsulter med högt nischade kunskaper. Det 
är nog ganska oundvikligt. Man får hoppas 
att själva grundvärdena likväl gäller som ge-
mensam nämnare och omfattar alla, säger 
Stefan. 

Vilken är Advokatsamfundets viktigaste fram-
tidsfråga?

– Det är att hålla ihop samfundet med 

grundvärderingarna, säger han och konsta-
terar med en bekymrad min att det troligen 
inte blir en enkel uppgift.

– Yrket har förändrats för många, inte alla. 
Jag tror aldrig att ledamöterna har varit en så 
heterogen skara som i dag. Då gäller det att 
hitta den gemensamma nämnaren och foku-
sera på den. Jag tror att de som leder de stora 
byråerna har ett oerhört ansvar, säger Stefan 
som menar att det handlar om att kombinera 
affärsverksamhet med advokatyrkets särart 
och se till de särskilda förutsättningar, som 
gäller för advokatyrket och det särskilda syf-
te och funktion som yrket har.

Enligt Stefan är advokaterna som proces-
sar i Högsta domstolen i dag bättre skickade 
för sin uppgift än för tio år sedan.

– Vi ser i dag en större förståelse hos de 
processande advokaterna för vad som är 
HD:s uppgift och hur man måste lägga upp 
talan. Det tror jag är lite grann vår egen för-
tjänst. Vi har predikat väldigt mycket vad 
verksamheten handlar om, hur det läggs upp. 
Och oftare i dag än när jag började så säger 
vi att det var en väldigt bra advokatinsats. 
Det är en påtaglig skillnad. Det har skett en 
förändring över tid.

DEN STORA BILDEN
När Stefan Lindskog 
tecknar den stora 
bilden för prejudi-
katbildningen anser 
han att den måste, 
och att den kommer 
att, handla mer och 
mer om övergripan-
de frågor, om meta-
principer. 

– Prejudikatbild-
ningen i de två hög-
sta domstolarna ten-
derar att överlappa i 
allt högre grad. Det 
är inte så konstigt. 
Grundlagen och Eu-

ropakonventionen gäller ju i båda domsto-
larna.

Sett i ett lite längre perspektiv så tror 
Lindskog att man bör hitta bättre former 
för prejudikatbildningen. 

– Jag ska inte säga att den är icke samord-
nad i dag, vi fungerar väl ihop. Men det är 
inte några strukturer som gör att det fung-
erar utan det är mer att vi tänker hyggligt 
lika och umgås en del, vilket inte är alldeles 
fel, säger Stefan och fortsätter: 

– Men jag tror att över tid behövs en mer 
strukturerad samverkan mellan de två hög-
sta domstolarna för att vi ska fylla det här 
kravet att vara prejudikatbildande på meta-
nivå. Och också fylla kravet av en viss kon-
stitutionell kontrollinstans. » 

Vid augusti månads utgång lämnar Stefan 
Lindskog över ordförandeskapet i Högsta dom-
stolen till Anders Eka. För Stefan innebär träd-
gården, eller snarare parken, flera kreativa 
projekt som kräver åtskilliga mantimmar.

– Sedan kanske jag kan komma i position att 
jag kan börja skriva någon av de där böckerna 
jag borde ha skrivit. Skälet att det inte har bli-
vit är att jag har så många böcker som måste 
uppdateras, och festskriftartiklar och en hel 
del annat. 

I början av nästa år reser Stefan och hans 
sambo Annika till Patagonien och Antarktis. 
Under påsk ser det ut att bli en resa till Mada-
gaskar. Hösten 2019 är planen att Stefan och 
Annika tillsammans med två goda vänner ska 
segla över Atlanten.

BRÅDA OCH SPÄNNANDE DAGAR VÄNTAR

Stefan bland sina blommande 
och praktfulla rhododendronbuskar.
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» Stefan har i olika sammanhang sagt att 
man borde slå samman Högsta domstolen 
och Högsta förvaltningsdomstolen.

– Principiellt tycker jag det. Samtidigt in-
ser jag att det är nog inte en bra idé att slå 
ihop dem över en natt. Jag tror att man ska ta 
små steg som konvergerar. Och det är myck-
et möjligt att man kommer att ha nått sina 
syften vid en viss grad av konvergering utan 
att man behöver slå samman.

EUROPARÄTTENS BETYDELSE 
Under Stefans år på Högsta domstolen så har 
Europakonventionen på ett genomgripande 
sätt påverkat domstolens arbete.

– Om man gör en frekvensanalys så har det 
förändrats väldigt med Europakonventionen 
under de här tio åren. Vad som framför allt 
har kommit på banan är det jag kallar för 
metaprinciper, alltså övergripande princi-
per som skär rätt igenom, konstaterar han 
och fortsätter: 

– När det gäller unionsrätten befinner vi 
oss i ett ganska intressant men spänt läge 
med vissa länder i Europa som har sin syn 
eller ingen syn alls på rule of law. Det skapar 
en del spänningar när det gäller ömsesidigt 
erkännande och hur saker och ting ska ut-
vecklas. Kanske ska man vara lite försiktig 
med fortsatt rättsutveckling, och snarare in-

rikta sig på att konsolidera och säkra det man 
har. I stället för att vara offensiv. 

INTE NÖJD OCH MÄTT
Trots ett synnerligen framgångsrikt yrkesliv 
blickar Stefan inte tillbaka på sin 
livsgärning och känner sig nöjd 
och belåten. Han tänker i stället 
att han kunde ha gjort litet till. 
Kanske skrivit ytterligare böck-
er, engagerat sig inom politiken 
eller verkat mer internationellt. 
Stefan har inte heller drabbats 
av utbrändhet eller upplevt 
brist på balans i livet. Han har 
sin egen uppfattning om varför:

– Om man börjar kategorisera 
vad man gör, att det ligger i den 
vågskålen och det i den skålen, 
och väger skålarna mot varandra, 
då kan man få för sig att det bör-
jar väga snett. Men jag har aldrig 
kategoriserat vad jag har gjort. 

Stefan har aldrig sagt att detta 
är fritid och detta är arbete, och detta är bara 
nöje och det här är nytta. Snarare har han 
sett sin yrkesgärning som en livsstil.

– Jag lever på mitt sätt som jag gör. Om jag 
får för mig att jag ska spela gitarr en stund så 
tycker jag inte att jag är onyttig, utan att jag 

utvecklar någonting där. Om man improvi-
serar, så som jag gör, så är det dessutom ren 
hjärngymnastik.

Däremot kan det vara jobbigt, och ännu mer 
för hans omgivning säger Stefan själv ironiskt 

och himlar lätt med ögonen, att 
han blir irriterad och frustrerad 
när han tycker att tiden glider 
iväg på sådant som inte resulte-
rar i någonting. Det kan till ex-
empel vara ett långt möte där en 
”tidstjuv” pratar strunt.

När du ser tillbaka på din långa 
gärning ser du någon röd tråd?

– Jag kan se den röda tråden i 
mening av medel och orsak. Att 
jag är tidseffektiv och har svårt 
med tidsslöseri. Jag vill åstad-
komma saker och ting. Men jag 
kan inte påstå att jag har haft ett 
mål i fjärran och jobbat mot det.

Stefan Lindskog berättar att 
visserligen sa hans mentor Fol-

ke Wistrand ganska tidigt att Stefan skulle 
sluta i Högsta domstolen. Men det var ing-
enting han själv tidigt hade som mål. 

– Jag har inte haft någonting som jag har 
strävat efter utan det har bara blivit, sum-
merar han och ler stilla. ¶

Stefan och Annika köpte 
Rosenborgs säteri, på 
Värmlandsnäs, i ett 
läge när han tyckte att 
han yrkesmässigt var 
i halvlek, drygt fyrtio 
år gammal. I efterhand 
tycker han dock inte att 
han var det. 

– Man ställde sig frå-
gan: vad ska livet bestå 
av nu? Ska det bara vara 
repriser? Det ville jag 
inte. Då tittade vi runt på 
allt möjligt. Sedan har 
det här utvecklats enligt 
mureriprincipen. Man 
gör det ena efter det 
andra. Lägger den ena 
stenen på den andra så 
blir det något. 

Sedan Stefan och An-
nika tog över säteriet har 
stora förändringar skett. 
Nu breder praktfulla 
blomsterodlingar ut sig, 
här och var syns vackra 
stenpartier. Stefans se-
naste projekt är vad han 
kallar ormbunksdalen. 
Själva jordbruket är nu-
mer utarrenderat.

ROSENBORGS SÄTERI

REPORTAGE

Rosenborgs säteri på Värmlandsnäs. Mangårdsbyggnaden är från 1820-talet. Men säteriet grundades redan på 1600-talet.

JAG LEVER PÅ 
MITT SÄTT SOM 

JAG GÖR. OM JAG 
FÅR FÖR MIG ATT 

JAG SKA SPE-
LA GITARR EN 

STUND SÅ TYCK-
ER JAG INTE ATT 
JAG ÄR ONYTTIG, 

UTAN ATT JAG 
UTVECKLAR NÅ-
GONTING DÄR.
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Arbetar idag som lagman 
vid Nyköpings tingsrätt, 
tidigare chefsrådman 

vid Stockholms tingsrätt 
samt justitieråd. Har stor 

erfarenhet av skilje
förfaranden.

Sveriges främsta föreläsare kring tvistemålsprocessen

FANNY 
GLEISS WILBORG
Advokat och grundare av 
Advokatfirman Lundberg & 
Gleiss, inriktad på tvistlös
ning. Har tjänstgjort som 
domare i domstol, senast 
som chefsrådman vid 
Södertörns tingsrätt. 

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM

Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med universitetet.

TVISTEMÅLSPROCESSEN III 
7/12 OCH 10/5
Bevisning
Kursen ger praktiska exempel på vad 
parter bör tänka på gällande bevisning. 
Bevisbörda och beviskrav uppmärksam-
mas, liksom regler och praxis som styr 
frågor om vittnen, parter, syn och sakkun-
niga. Ger djup kunskap om olika typer av 
bevismedel och användningen av dem.

TVISTEMÅLSPROCESSEN I  
14/9 OCH 1/2
Förberedelse
Kursen beskriver handfast om hur för-
beredelse i tvistemål går till. Fokus på 
praktisk handläggning, till exempel hur 
ombuden använder stämningsansökan, 
svaromål, tidsplan och sammanställning 
för att ta till vara sin klients talan. Även 
genomgång av processuella regler.

TVISTEMÅLSPROCESSEN II 
12/10 OCH 22/3
Huvudförhandling
Här får du så goda kunskaper om huvud-
förhandling i tvistemål att full kraft kan 
ägnas åt tvisten i materiellt hänseende. 
Vi går också igenom processuella reg-
ler, hur ombuden kan strukturera och 
klassificera sin talan för att uppnå bättre 
genomslag.

Hattmarkering.  
Våra kurser uppfyller 

de krav som framgår av 
Advokats amfundets  

riktlinjer 2.1 för  
professionell 

vidareutbildning.
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Partiska processer      i förvaltningsdomstol”
Kan en arbetsgrupp med alla parter som är inblandade i skatte
mål lösa problemet med advokaternas låga förtroende för skatte
processen? Nästan alla paneldeltagare på Advokatsamfundets 
fullsatta seminarium den 11 juni tycktes positiva till tanken. 
Efter seminariet har en arbetsgrupp tillsatts.
TEXT: ULF STORM

SKATTEADVOKATER STARKT KRITISKA:

Kammarrättspresident Thomas Rolén 
presenterade idén mot slutet av den 
drygt en timme långa diskussionen i 

samfundets hörsal, där klimatet stundtals 
hettade till och späddes på av försommar-
värmen som trängde in genom öppna dör-
rar mot grönskan. 

Thomas Rolén var den på podiet som hade 
det mest hett om öronen. Men han fick snabbt 
medhåll för sin idé om en arbetsgrupp från 
bland andra samfundets generalsekreterare, 
Anne Ramberg. Advokat Sven-Åke Bergkvist, 
ordförande i stiftelsen Rättvis skatteprocess, 
var dock kritisk:

– Detta med partiskheten löses ju inte av 
en arbetsgrupp. Problemet sitter i domsto-
larna. Vi behöver förändra hela processfö-
ringen, behandla skattemål som vanliga ci-
vilrättsmål. 

Övriga i panelen var moderator advokat 
Sven Unger samt Gunilla Hedwall, rättschef 
vid Skatteverket. 

– Rättsavdelningens uppgift är att skapa en 
enhetlig rättstillämpning inom Skatteverket. 
Det leder till förutsägbarhet och ökad rätts-
säkerhet för medborgare och företag. När jag 
läser rapporten så är det två ord som åter-
kommer och som ingår i vårt uppdrag och 
det är kompetens och förutsägbarhet. Vi ar-
betar kontinuerligt med båda dessa frågor. 
Det här belyser att vi ska fortsätta att göra 
det, kanske i framtiden på ett annat sätt, där 
vi till exempel klargör tydligare hur vi reso-
nerar kring bevisvärderingsfrågor när Skat-

teverket för processer, menade Gunilla Hed-
wall i sitt första inlägg.

TRE HUVUDPROBLEM
Bakgrunden till debatten var en undersök-
ning av Demoskop, beställd av Rättvis skat-
teprocess, där advokater pekar ut tre huvud-
problem: Förvaltningsdomstolarna anses 
vara partiska, går oftast på Skatteverkets lin-
je, bevisvärderingen är undermålig och dom-
sluten är svåra att förstå. Framför allt är det 
advokater som själva 
processar i skattemål 
som är starkt kritiska. 

Demoskops vd An-
ders Lindholm redo-
gjorde inledningsvis 
för undersöknings-
resultaten. Sex av 
tio bland skattead-
vokaterna upplever 
förvaltningsdomsto-
larna som partiska i 
skattemålen, sju av 
tio anser att det oftast 
inte går att utläsa i domarna hur domsto-
larna har resonerat i domsluten och fler än 
åtta av tio anser att bevisprövningarna i för-
valtningsdomstolarna oftast inte är rimliga.

– Det är extremt tydliga resultat. Det är 
sällan man ser resultat där slutsatserna blir 
så uppenbara. Att bevisvärderingar upplevs 
som orimliga och domstolarna som partiska 
är de starkaste drivkrafterna till att advoka-

ter ger så dåligt omdöme. Processen upplevs 
som ojämlik, där Skatteverkets påståenden 
får orimligt stor del, sammanfattade Anders 
Lindholm.

UTVECKLA DOMSKÄLEN
Ordet gick till Thomas Rolén som började 
med att betona att problematiken måste ring-
as in samt påminde om att av Kammarrät-
ten i Stockholms 30 500 mål år 2017 var cirka 
2 000 skattemål:

– Så förvaltnings-
domstolarna är ju 
bra på mycket annat. 
Men jag tar till mig 
av undersöknings-
resultatet och håller 
med om att det hela 
är mycket allvarligt. 
Frågan är hur ska vi 
komma till rätta med 
problemet? Vi kan 
utveckla domskälen. 
Men advokater mås-
te också bli lite bätt-

re på att förstå förvaltnings- och taxerings-
processen. 

Sven-Åke Bergkvist replikerade att han 
och flera andra advokater som arbetar med 
skatterätt länge ”känt att det är illa ställt” och 
att det nu inte räckte med känslan utan kräv-
des en vetenskaplig undersökning. 

– Men jag blev ändå förvånad, närmast 
chockad, över undersökningsresultatet. 

Het debatt om rätt skatt
Advokatsamfundet bjöd den 11 juni in till en 
paneldiskussion om processandet i skattemål, 
vilket många advokater upplever som partiskt. 
Samfundets hörsal var fullsatt och debatten 
stundtals het. I panelen deltog advokat Sven 
Unger (moderator), advokat Anne Ramberg, ge-
neralsekreterare i Advokatsamfundet, Thomas 
Rolén, kammarrättspresident, Gunilla Hedwall, 
rättschef vid Skatteverket, samt advokaten 
Sven-Åke Bergkvist, ordförande i stiftelsen 
Rättvis skatteprocess.
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En arbetsgrupp som ska diskutera en utveck-
ling av skatteprocessen i framför allt stora 
skattemål har tillsatts. I arbetsgruppen ingår, 
förutom fyra advokater, domare från kammar-
rätter och förvaltningsrätter samt tjänstemän 
från Skatteverket.

ARBETSGRUPP OM SKATTEPROCESSEN
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REPORTAGE

Det finns tre olika förklaringar: Advoka-
terna  begriper inte bevisvärdering, det är 
fel på procedurreglerna eller det är fel på  
dem som dömer, kunskapsbrist eller något 
annat.

ENHETLIG RÄTTSTILLÄMPNING
Anne Ramberg intygade att un-
dersökningsresultaten överens-
stämmer med samfundets erfa-
renheter och olika remissvar. 
Hon påminde om att beskatt-
ning är maktutövning och att lag 
och enhetlig rättstillämpning är 
essentiellt:

– Även om det skulle vara så 
att advokaterna har fel i sin kri-
tik så är det ett problem att för-
valtningsdomstolarna upplevs 
som rättsosäkra. Skatteverket 
har många fördelar: kunskap 
och resurser. Enskilda och fö-
retagare är utlämnade till sta-
ten. Det är en poäng att ha ett 
ombud mot Skatteverket. Vi kräver rimlig 
ersättningsrätt till advokater i skattemål. 

En publikröst ifrågasatte Skatteverkets 
hantering av överklaganden innan de blir 
mål i domstol och undrade om det ”bara är 
någon i rummet bredvid” som bekräftar kol-
legans beslut.

– Skatteverket har handläggare med olika 
kompetenser beroende på arbetsuppgift. Vid 
ett överklagande så fattas beslut av en sär-

skild kvalificerad beslutsfattare, svarade Gu-
nilla Hedwall.

UTVECKLINGSPOTENTIAL
Att många domare som dömer i skattemål 
själva har en bakgrund på Skatteverket är 
en myt, menade både Anne Ramberg och 

Thomas Rolén.
En annan publikröst påpeka-

de att det är domstolarnas upp-
gift att göra en gedigen genom-
gång av bevisvärderingen men 
att Skatteverkets linje ofta favo-
riseras. Saknas tid?

– Jag tycker att det finns tid, 
svarade Thomas Rolén. Men jag 
tar med mig detta hem. Det kan 
finnas en utvecklingspotential.

Ett liknande svar lämnade han 
när det gällde frågan om ökade 
kompetenskrav i domstolarna. 
Kompetens finns men frågan är 
svår och kan behöva funderas på 
ytterligare, menade han.

Skatteverkets Gunilla Hedwall höll med:
– Det som förenar det vi har talat om och 

det som jag inledde med är kompetens. Att 
vi tydliggör hur vi resonerar när vi för pro-
cesser.     

Thomas Rolén hävdade att förvaltnings-
domstolarna trots allt ”är på väg åt rätt håll”:

– Ofta får vi under processens gång kvit-
tens både från Skatteverket och från ombu-
den att vi har uppfattat frågorna i målet på 

ett riktigt sätt. Ändå får vi kritik efteråt. Det 
är lite obegripligt.

FRAMTIDA E-UTSKICK
Flera röster höjdes för vikten av likabehand-
ling i förvaltningsdomstolarna. Problemet 
med att alla parter inte får läsa alla hand-
lingar, i skattemål oftast rejäla papperslun-
tor, togs också upp. Underförstått att bris-
ten på tydlighet och transparens kan göra 
det svårare att förstå både bevisvärdering 
och domslut. 

– I framtiden kan vi kanske gå över till e-
utskick så att alla parter får läsa alla akter, 
sa Thomas Rolén.

Därpå föreslog han att en arbetsgrupp bil-
das med alla inblandade parter. Vilket blev 
det mest konkreta och till viss del enande 
förslaget i den heta debatten som både en-
gagerade och upprörde.

– Att förändra lagstiftningen skulle ta allt-
för lång tid, menade Thomas Rolén. ¶

Undersökningen genomfördes av Demoskop 
på uppdrag av Stiftelsen Rättvis skatteprocess. 
Webbenkäten sändes ut till samtliga aktiva 
ledamöter av Sveriges advokatsamfund, totalt 
omkring 5 400 personer, under perioden 16–30 
april 2018. 335 advokater har svarat. Av dessa 
uppger 85 att de huvudsakligen arbetar med 
skatterätt. Hela undersökningen finns att läsa 
på stiftelsen Rättvis skatteprocess webbplats 
www.rattvisskatteprocess.se/

OM UNDERSÖKNINGEN 

» 

”DET ÄR EN 
 POÄNG ATT HA 

ETT OMBUD MOT 
SKATTE VERKET. 

VI KRÄVER 
 RIMLIG ER- 

SÄTTNINGSRÄTT 
TILL ADVOKATER 
I SKATTEMÅL.” 

anne ramberg 

På bilden från vänster: advokat Sven Unger, Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, Thomas Rolén, kammarrättspresident, Gunilla Hedwall, 
rättschef vid Skatteverket, samt advokat Sven-Åke Bergkvist, ordförande i stiftelsen Rättvis skatteprocess.
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Värdet av att hjälpa      journalister
det finns en särskild plats i himlen för personer som hjälper 
en journalist. Det kanske låter lite överdrivet, men det är 
tvärtom nästan en underdrift. För hur många avslöjan-
den vilar inte på källor och kontakter?

Att hjälpa en journalist handlar inte bara om att bi-
dra med hemliga, komprometterande uppgifter om den 
ena eller den andra myndighetsutövande personen. Det 
handlar också om att bidra med kunnande och expertis. 
Vi journalister är ju (oftast) inte vetenskapspersoner, in-
genjörer eller jurister. Vi är journalister. Vårt jobb är att 
ställa frågor, samla in fakta, ta reda på hur saker egent-
ligen ligger till – bortom byråkratiskt fikonspråk och in-
formationsavdelningarnas finputsade redogörelser.

Sedan slutet av november 2017 har jag i Svenska Dag-
bladet skrivit nästan 50 artiklar om åldersbedömningar 
av asylsökande. Det hade aldrig varit möjligt utan sådana 
personer vars särskilda platser i himlen är reserverade.

För som så ofta började det med ett tips:
”Någon gör second opinions på Rättsmedicinalverkets 

medicinska åldersbedömningar.”
Då hade det gått cirka åtta månader sen Rättsmedici-

nalverket (RMV) började undersöka asylsökandes tän-
der och knän i syfte att bedöma deras ålder. Åldersbe-
dömningen har stor betydelse i asylprocessen – den kan 
vara avgörande för om en person får uppehållstillstånd 
eller ett utvisningsbeslut.

Systemet var ifrågasatt från start. Det visste jag och 
tänkte att ”man borde titta på det”.

Under många månader blev det inte av. Det var svårt 
att sätta fingret på vad exakt det var man skulle titta på. 
Var skulle man ens börja? Ämnet är ju så oerhört kom-
plicerat.

men det överlägset bästa betet för att få en journalist att 
nappa på ett tips är att göra henne nyfiken. Och nyfiken, 
det blev jag. Oerhört nyfiken på vem det är som gör de 
där andrahandsutlåtandena, second opinions.

Om inte spåret kallnar för snabbt leder den där nyfi-
kenheten journalisten vidare, hur ogenomträngliga sti-
garna än ser ut att vara. Och för en journalist är det tyd-
ligaste tecknet på att hon är någonting ”hett” på spåren 
en myndighet som krånglar med utlämning av offentliga 
handlingar.

Så när registratorn på RMV sa att min begäran hade 
”lämnats över till pressavdelningen för hantering” fick 
jag ett kvitto på att handlingen jag begärde ut innehöll 
någonting som var känsligt för myndigheten. Potentiellt 
sprängstoff, alltså.

Efter en hel del tjafs och hot om en JO-anmälan fick 
jag ut handlingen: ett brev där det stod att 17 av 20 se-
cond opinions av medicinska åldersbedömningar gick 
tvärtemot RMV:s slutsatser.

”Det tycks finnas ett systemfel, och detta kan inte vara 
tillfälligheter”, stod det i brevet.

17 av 20. Det är väldigt många, minns jag att jag tänkte. 
Det är någonting vi måste berätta. 

Men vem var det som gjorde dessa second opinions 
och vad hade de för kompetens?

GÄSTKRÖNIKA

NEGRA EFENDIĆ
Negra Efendić, journalist på Svens-
ka Dagbladet, är årets mottagare 
av Advokatsamfundets journalist-
pris. Hon fick priset för sina repor-
tage i migrations- och integra-
tionsfrågor. Negra konstaterar att 
hennes granskning av medicinska 
åldersbedömningar drivits framåt 
av den stora mängden tips och 
hjälp hon fått, inte minst av en rad 
advokater och jurister.
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Värdet av att hjälpa      journalister
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Genom anonyma källor fick jag tag i ett sådant utlå-
tande, en second opinion. Längst ner stod två namn som 
inte sa mig någonting: Volker Vieth och Christian Ottow.

När jag väl förstod vilka de är var min första reaktion 
ett högljutt ”Helvete!”.

Vieth och Ottow är tyska forskare och två av exper-
terna bakom de vetenskapliga artiklar som RMV stödjer 
sin knämetod för medicinska åldersbedömningar på. 

De hade granskat RMV:s eget material och i många 
fall skilde sig deras och den svenska myndighetens be-
dömningar åt.

ju mer jag satte mig in i metoderna för rättsmedicinsk ålders-
bedömning av asylsökande, desto fler frågor uppstod. 
Jag läste studierna om och om igen och jag läste beslu-
ten från Migrationsverket där det stod klart att den hårt 
ifrågasatta åldersbedömningen väger i princip tyngst 
när en asylsökande ska göra sin ålder sannolik.

”Vi har tryckt in vår signatur på ett av en algoritm fär-
digställt dokument”, sade en rättsläkare som skrivit un-
der hundratals utlåtanden om asylsökandes ålder och 
som i dag inte vill stå för det han signerat. 

”Det får inte vara ett stort systemfel för vi har faktiskt 
gjort över 11 000 utlåtanden om medicinska åldersbe-
dömningar”, sa en annan.

granskningen ledde till en rad avslöjanden. Vi har bland an-
nat visat att Socialstyrelsen räknat fel i den rapport som 
legat till grund för RMV:s metodval. I två år hade man 
hävdat att risken för att ett barn misstas för en vuxen 
är tre procent för pojkar vid magnetkameraundersök-
ning av knä. Nu sa man plötsligt att risken ”inte går att 
beräkna”.

Genom offentliga handlingar framkom det även att 
regeringen larmades tidigt om att metoden som nu an-
vänds inte håller måttet.

Hittills har ingen velat ta ansvar för de beslut som fat-

tats när det gäller metodvalet för medicinska åldersbe-
dömningar av tusentals asylsökande. Myndigheterna har 
skyllt på varandra samtidigt som krav har rests för att 
oklarheterna ska redas ut. 

Efter SvD:s avslöjanden har RMV börjat granska sitt 
eget material i fall där det finns en second opinion som 
talar emot myndighetens bedömning.

Senaste gången jag kollade, i slutet av mars, hade man 
svängt om åldern på asylsökande i nästan hälften av fal-
len som granskats på nytt.

Det innebär att dessa personer, i myndigheternas 
ögon, betraktades först som barn, sedan som vuxna och 
sedan som barn igen. Rent praktiskt handlar det om att 
de fått byta boende, blivit av med och sen fått tillbaka 
rätten till god man, fått avslag på sin asylansökan och 
sen fått ett uppehållstillstånd i Sverige.

granskningen av medicinska åldersbedömningar har drivits 
framåt av den stora mängden tips som strömmat in. Jag 
har också fått mycket hjälp, inte minst av en rad advoka-
ter och jurister, som outtröttligt förklarat saker jag inte 
förstått.

Visst är jag trött på knän och tänder vid det här laget. 
Jag har levt och andats denna granskning i nästan ett år. 
Ändå kvarstår många frågetecken.

journalistik gör skillnad. Genom åren har en rad rätts-
skandaler avslöjats av envisa journalister. Fallet Kevin 
och Kaj Linna är de färskaste exemplen. 

Vill du också reservera en särskild plats i himlen? 
Guldbiljetten är löjligt billig – hjälp en journalist och 
den är din.

Negra Efendić
Journalist på Svenska Dagbladet, 

årets mottagare av Advokatsamfundets journalistpris

GÄSTKRÖNIKA
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Olika 
bilder av 

verkligheten 
Inför årets riksdagsval domineras den rätts

politiska debatten helt av krav på hårdare straff 
och fler poliser. Brottsligheten beskrivs som ett 

hot mot samhället och så gott som samtliga 
partier ställer sig bakom ropen på hårdare tag. 

Tidskriften Advokaten granskar 
riksdagspartiernas rättspolitik inför valet 

och frågar forskare om hur det gick till när 
lag och ordning blev en huvudfråga. 

TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: RÄTTSPOLITIKEN OCH VALET
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ällan har väl rättspolitiken – eller åt-
minstone vissa delar av den – fått så 

mycket uppmärksamhet i debatten 
som just nu. Det höga tonläget till 
trots är enigheten bland riksdags-
partierna också i det närmaste to-
tal kring en lång rad frågor.

Enklast kan politikområdet 
sammanfattas med fler poliser och 

hårdare straff. Detta mantra fram-
förs av nästan samtliga partier, om 

än med mest emfas av Socialdemo-
kraterna, Moderaterna och Sverigede-

mokraterna. Socialdemokraterna berömmer 
sig här av att de hunnit med mycket under den 

gångna mandatperioden, medan oppositionen pekar 
på brister och svagheter.

Anders Westholm, professor i statskunskap vid Upp-
sala universitet, anser att situationen i den politiska 
debatten är ovanlig. 

– Det har aldrig pratats så mycket 
om lag och ordning inför ett val som 
det gör i dag under den tid jag kan 
överblicka, alltså tillbaka till 60-talet, 
säger han.

Lag- och ordningsdiskussionen 
skiljer sig, enligt Anders Westholm, 
från många andra politikområden.

– Det blir vad man kallar en va-
lensfråga, där politiker och väljare 
är överens. Det är ju svårt att säga 
emot att det är bra med lag och ord-
ning. Det som blir skiljande är då sna-
rare hur mycket tonvikt man lägger 
vid frågan, förklarar han. 

Felipe Estrada Dörner, professor i 
kriminologi vid Stockholms universi-
tet, delar Westholms analys. 

– I frågor om ekonomi kan man 
ju faktiskt förorda allt från skatte-
höjningar till skattesänkningar för 
att nå samma mål. Men när det gäl-
ler brottslighet finns det ingen som 
räcker upp handen och säger att ”lite 
mer brottslighet kan vi nog tåla”. Så 
strategin för dem som tycker att det 
är för mycket fokus på det auktoritära 
svaret med hårdare straff blir att för-
söka lyfta fram miljö, skola, ekonomi 
i stället, säger han.

Felipe Estrada Dörner pekar på att kriminalpolitiken 
traditionellt sett har varit en fråga för högerpartier, där 
liberaler och vänsterpartier har haft mindre att säga. 
Han ser dock en ny tendens inför detta val, där Soci-
aldemokraterna har valt att lägga sig nära Sverigede-
mokraterna och Moderaterna, kanske i förhoppningen 
att tona ner diskussionen.

– Det har väl inte varit så framgångsrikt. Det har inte 
dödat frågan, om det nu var målet, konstaterar Felipe 
Estrada Dörner.

BROTT ETT INDIVIDUELLT PROBLEM
Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi, skrä-
der inte orden när han ska beskriva dagens rättspoli-
tiska debatt. 

– Förfärligt! Det finns egentligen ingen motkraft, utan 
alla politiker övertrumfar varandra i att det ska vara 
mer poliser och mer strafflagstiftning, säger han. 

I sin nyutgivna bok Kriminalpolitik. Brott och straff 
i Sverige sedan 1965 skriver Henrik Tham att dagens 
straffrättspolitik präglas av en offensiv modell. ”Den-
na utmärks helt enkelt av att strafflagen blir ett instru-
ment för social förändring och bekämpning av sociala 
problem.”

Synen på brott och brottens orsaker har, enligt Hen-
rik Tham, varierat genom åren. Under hans tidiga år 
som forskare, på 1960- och 70-talet, var den domine-

rande synen att brott berodde på bris-
ter i samhället. Nyckeln till att minska 
brottsligheten var därmed samhälls-
förändringar, snarare än straff.

I dag har pendeln svängt.
– 1968 var det samhällets fel med 

brott. Man såg det på en strukturell 
nivå. Och nu är vi tillbaka vid det in-
dividuella, där forskare strävar efter 
att hitta psykopaterna redan på da-
gis. Och straffet är ju ett individu-
ellt  instrument, konstaterar Henrik 
Tham. 

Rörelsen mot individuella förkla-
ringar till brott – och lösningar på 
dem – har i dag även fått med sig 
Socialdemokraterna, hävdar Henrik 
Tham. Regeringspartiet har annars 
traditionellt haft synen att samhäl-
let behöver förändras så att de som 
hamnat utanför också kommer med. 

– Men i det senaste programmet 
omdefinierade Socialdemokraterna 
brott som ett hot mot välfärden. Det 
är faktiskt en 180 graders vändning. 
Med den formuleringen kan man ock-
så gripa in straffrättsligt och polisiärt 
utan att försöka hitta vad i livssitu-
ationen som orsakat brottsligheten. 

Och då behöver vi inte heller längre tänka på dem som 
begår brott i termer av personer med behov och offer 
för resursbrist, påpekar Henrik Tham. 

TRYGGHET PÅ TAPETEN
Behovet av hårdare tag mot brottsligheten motiveras 
vanligen av omsorg om väljarna och deras trygghet. 
Enligt politikerna är nämligen många svenskar otryg-

”Förfärligt! Det finns 
egentligen ingen 

motkraft, utan alla 
politiker övertrumfar 
varandra i att det ska 
vara mer poliser och 

mer strafflagstiftning. 
[…] 1968 var det sam-
hällets fel med brott. 

Man såg det på en 
strukturell nivå. Och 

nu är vi tillbaka vid 
det individuella, där 

forskare strävar efter 
att hitta psykopaterna 

redan på dagis.” 
henrik tham
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ga, i bemärkelsen rädda för att utsättas för brott. Här 
lutar sig debattörer från samtliga partier mot Brottsfö-
rebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning. 
Undersökningen ger indikationer om att svenskarna 
sedan 2014–2015 känner en större oro för att utsättas 
för brott än tidigare. 

Den ökade otryggheten kan, enligt professor Felipe 
Estrada Dörner, delvis förklaras av de uppmärksamma-
de skjutningar som ägt rum i storstäderna under senare 
år. Oron för brott varierar också över tid, menar han. 

– Det går i konjunkturer vilka brottstyper som skräm-
mer. Det har varit ungdomsvåld ibland, det oprovoce-
rade gatuvåldet, mc-gäng på nittiotalet, och i dag har 
vi organiserad brottslighet. Där kan jag föreställa mig 
att såväl män som kvinnor generellt i befolkningen blir 
mer eller mindre rädda, säger han. 

Känslan av otrygghet är dock ojämnt fördelad. Kvin-
nor är exempelvis generellt mer rädda för att utsättas 
för överfall och våld än män. Människor i fattiga om-
råden rapporterar också mer otrygghet än de som bor 
i mer välbärgade områden. 

Felipe Estrada Dörner anser att skillnaden mellan 
män och kvinnor kan förklaras med att kvinnor på 
många sätt är mer utsatta i samhället än män. 

– Den feministiska forskningen har lärt oss att kvin-
nor är utsatta för våld, hot, sexuella trakasserier i en 
bred omfattning. Detta har kvinnor pratat med varan-
dra om, men det har sällan, fram till metoo-rörelsen, 
varit på agendan som ett brottsproblem, förklarar han, 
och fortsätter:

– Vi har insett att kvinnor faktiskt jobbar i vård- och 

omsorgsyrken där man är mer utsatt för vissa typer av 
våld och även är mer utsatta för våld i relationer. Men 
inget av detta är ju tänkt att hanteras av hårdare straff 
och fler poliser. Det kommer inte att vara lösningen för 
de kvinnornas utsatthet. 

Även Henrik Tham anser att de omskrivna gäng-
skjutningarna utgör en del av förklaringen till den öka-
de oron för brott. Och visst är skjutningarna allvarliga, 
säger han. Samtidigt är de begränsade, både till vissa 
geografiska områden, och troligen även tidsmässigt.

Att människor oroas över brottsutvecklingen gene-
rellt och vad den kan innebära för samhället är natur-
ligtvis begripligt. Samtidigt är det svårt att förstå varför 
skjutningar i storstäderna gör enskilda människor på 
Norrbottens landsbygd oroliga för att gå ut på kvällen, 
påpekar Henrik Tham. 

Henrik Tham menar att förklaringen till den ökade 
oron delvis måste sökas på ett mer existentiellt plan. I 
en svårbegriplig och otrygg värld, med kriget i Syrien, 
en expansionistisk politik i grannlandet Ryssland, ett 
EU som knakar i fogarna och flyktingkrisen i Medel-
havet blir det lockande att projicera sin oro på något 
mer närliggande. 

– Brottsligheten är konkret, då lägger man oron där, 
för det andra är allt för stort och obegripligt, säger 
Henrik Tham.

Klara Hermansson, doktorand i kriminologi vid 
Stockholms universitet, studerar i sitt avhandlingsar-
bete den rättspolitiska debatten vid riksdagsvalet 2014. 
Hon ser dagens fokusering på trygghet som en delvis 
ny tendens i politiken. 
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Felipe Estrada Dörner, professor i kriminologi, och Klara Hermansson, doktorand i kriminologi, vid Stockholms universitet.
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– Politiker tycker nu att rädslan för brott är ett pro-
blemområde i sig som inte behöver kopplas till utsatt-
heten för brott, säger hon. 

BROTT FUNGERAR POLITISKT
Men även om oron för att drabbas av brott har ökat 
bland svenskarna tycks inte väljarnas engagemang för 
brott och straff riktigt motsvara poli-
tikernas höga tonläge och den stora 
plats som kriminalpolitiken fått. 

I SOM-institutets undersökningar 
var det år 2017 17 procent av väljar-
na som uppgav lag och ordning som 
ett av de viktigaste samhällsproble-
men. Siffran är högre än tidigare un-
der 2010-talet, men betydligt lägre än 
toppnivåerna 1987 och 1989, då mot-
svarande siffra var 22 respektive 40 
procent. 

När väljarna i en undersökning av 
Novus uppmanas att peka ut den en-
skilt viktigaste valfrågan är det bara 
3 procent som svarar lag och ordning 
år 2018. Bland Moderaternas och Sve-
rigedemokraternas väljare är andelen 
betydligt högre. 

Så varför denna stora satsning? 
Statsvetaren Anders Westholm sö-

ker förklaringen till den tydliga foku-
seringen på kriminalpolitik dels i hur 
verkligheten förändrats, och dels i 
hur den speglas i medierna. 

– Vi har sett mer av grovt våld, med 
dödsskjutningar, under de senaste ett 
till två åren. Det är möjligt att det också har skrivits mer 
om gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Det 
handlar alltså om en verklighetsförändring i kombina-
tion med mediebilden, som förstärker förändringarna, 
säger Anders Westholm, och tillägger att det är möjligt 
ett händelserna faktiskt blir ännu större i media än vad 
de är i verkligheten.

Skjutningarna har, enligt Westholm, också tydliggjort 
en del mer långvariga problem, som att Polisen lider 
brist på resurser. 

På ett högre plan påverkas valdebatten och vilka frå-
gor som blir stora av högkonjunkturen, som helt enkelt 

ger utrymme för andra frågor än de rent ekonomiska. 
– Hur mycket man pratar om ekonomin beror på hur 

ekonomin går. I ett besvärligt läge blir alltid frågor som 
lågkonjunkturen och arbetslösheten tunga, fastslår An-
ders Westholm, och fortsätter:

– Migrationsfrågan är en annan fråga som det pratats 
mycket om inför detta val. Integration och migration 

har ju diskuterats flitigt i media och 
den offentliga debatten i årtionden, 
men ändå inte uppfattats som sär-
skilt viktiga av väljarna. Men under 
de senaste åren har dessa frågor bli-
vit allt mer betydelsefulla även i väl-
jarnas ögon.

Kriminologen Henrik Tham pekar 
på att politikerna nu jämfört med på 
60-talet har betydligt mindre spelrum 
för att skapa politik på många andra 
områden. Det ekonomiska utrymmet 
är begränsat och styrs av hänsyn till 
marknaden och många stora frågor 
hanteras nu på EU-nivå. Kvar blir då 
några frågor, däribland rättspolitiken, 
att profilera sig inom. I sin bok Kri-
minalpolitik skriver Henrik Tham att 
”politikerna vill fortfarande göra po-
litik. Ett sätt att göra detta är att ex-
pandera mot moralfrågor som brott 
och straff. Strafflagstiftningen är i sig 
inte heller kostsam och kommer där-
för inte i strid med budgetbegräns-
ningar”.

Enligt Tham passar också brott och 
straff bra att paketera politiskt. Van-

liga människor har ju som regel mycket lite erfaren-
het av grova brott. Det blir därmed möjligt för opini-
onsbildares och medier att måla upp sin bild av läget. 
Tesen får stöd av amerikansk forskning som visar att 
allmänhetens bild av brottsligheten inte följer brotts-
utvecklingen, utan snarare mediernas och politikernas 
beskrivningar.

POLISER SKA SKAPA JÄMLIKHET
Även Klara Hermansson anser att det stora politiska 
intresset för brott och straff kan kopplas till föränd-
ringar i omvärlden, men också till förändringar inom 

”Vi har sett mer av 
grovt våld, med döds-
skjutningar, under de 

senaste ett till två åren. 
Det är möjligt att det 

också har skrivits mer 
om gängkriminalitet 

och organiserad brotts-
lighet. Det handlar 

alltså om en verklig-
hetsförändring i kom-

bination med mediebil-
den, som förstärker 

förändringarna .” 
anders westholm
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Olika indikatorer i den 
Nationella trygghets- 
undersökningen (NTU), 
som varje år genomförs 
av Brottsförebyggande 
rådet, pekar på att otrygg-
heten och oron för brott 
började öka bland svensk-
arna 2014–15 efter en 

period av minskning. 
Exempelvis ökade såväl 
andelen av befolkningen 
som oroar sig för att gå 
ut sen kväll eller undvi-
ker detta, som oron för 
brottsligheten generellt i 
samhället.

Under en längre period 

visar NTU att oron för att 
utsättas för bostadsinbrott 
har ökat något 2006–2017. 
Kvinnor är här mer oroliga 
än män. 

Oron för att utsättas för 
överfall/misshandel ligger 
på ungefär samma nivå 
som 2006, men har varit 

lägre under perioden för 
att sedan stiga igen. 

Även här är kvinnor 
betydligt mer oroliga än 
män.

Oron för stöld/skade-
görelse på fordon har 
minskat.

Utrikesfödda är mer 

oroliga för alla typer av 
brott än svenskfödda. 
Storstadsbor och boende 
i större städer är ungefär 
lika oroliga för brott, med-
an boende i mindre städer 
eller på landsbygden är 
mindre oroliga. 

Boende i flerfamiljshus 

SÅ OTRYGG ÄR SVENSKEN
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det politiska systemet. Partierna har nämligen blivit 
allt mer lika varandra inom en rad frågor som tidigare 
var i centrum av debatten. 

– I socioekonomiska frågor rör sig partierna in mot 
mitten. Där finns ett naturligt stopp. Det kan vara ett 
svar på varför politikerna allt mer börjat debattera frå-
gor som miljö, brott och straff eller migration. När den 
ekonomiska politiken är så lika så sö-
ker man konflikt på ett annat område, 
säger Klara Hermansson.

Precis som i fråga om migrationen 
har Sverigedemokraterna tagit täten 
i denna förskjutning av debatten, me-
nar Klara Hermansson. 

Men kraven på hårdare straff och 
fler poliser går också att passa in i 
de ideologier som traditionellt vär-
nat mer om jämlikhet och rättvisa 
än säkerhet, påpekar hon. Kraven på 
fler poliser kan nämligen motiveras 
av kvinnors mer utsatta position och 
större otrygghet, eller situationen för 
människor i utsatta och fattiga om-
råden. 

– Genom att beskriva poliser och 
hårdare straff som jämlikhetsska-
pande, blir detta ett sätt att uppfylla 
samhällskontraktet, och ta hand om 
och värna socialt utsatta grupper. Det 
är något alla kan enas kring, hävdar 
Hermansson. 

Frågan är dock om just fler poliser 
kan råda bot på den otrygghet som 
kvinnor och fattiga upplever. Henrik 
Tham är tveksam till detta.  

– På något sätt är det lite rörande svenskt att man går 
till staten med sina bekymmer. Det är ju bra att vi litar 
på polisen och rättsväsendet, men det är inte säkert 
att polisen och lagen egentligen är gjord för våld inom 
relationer eller sexualbrott, säger han, och fortsätter:

– Det finns ibland andra sätt att lösa problem på. För 
att säga som jurister alltid gjort: strafflagen som ultima 
ratio, den sista utvägen.

SER INGEN SYSTEMKOLLAPS
Ett återkommande påstående, och ett viktigt argument 

för höjda straff, är att brottsligheten i Sverige ökar. Men 
gör den egentligen det?

Det tråkiga svaret, enligt Felipe Estrada Dörner, är 
att brottslighet är ett alltför komplext fenomen för att 
man ska kunna svara enkelt på den frågan. Vissa ten-
denser är tydliga: Färre ungdomar tycks begå brott och 
bilstölderna blir färre, medan bedrägerierna blir vanli-

gare (se artikel på s. 40). 
Andra områden är svårare, som 

våldet. Antalet anmälningar kan tol-
kas som att framför allt det mindre 
grova våldet har blivit vanligare. 
Samtidigt har vår tolerans för våld 
stadigt minskat, så att allt fler bete-
enden i dag uppfattas som våld. Feli-
pe Estrada Dörner tar våldet i sko-
lan som ett exempel, där det blivit 
allt vanligare med polisanmälningar.

– På många sätt kan man nog hävda 
att vi har förebyggt väldigt mycket av 
det våld som föregick på skolgården 
genom att faktiskt kalla det för mobb-
ning. Så jag vill inte säga att det bara 
är av ondo att vi uppmärksammar 
det. Däremot ska vi inte dra slutsat-
sen att våldet i skolan ökar, snarare 
har vi synliggjort något som alltid har 
funnits, säger han. 

Svårast av alla att greppa är för-
modligen sexualbrotten. Här har an-
mälningarna ökat drastiskt i antal. 
Likaså andelen kvinnor som rap-
porterar om utsatthet i de nationel-
la trygghetsundersökningarna, något 

som ibland fått utländska medier att beskriva Sverige 
som landet kvinnor helst ska undvika. 

Forskarna har dock svårt att tro på några dramatiska 
ökningar av sexuella övergrepp och våldtäkt. Snarare 
handlar det, åtminstone till en del, om att allt fler be-
nämner sina upplevelser som övergrepp, och anmä-
ler dem. 

– Ju mer man får veta om detta, desto fler kvinnor 
kommer att inse att de också har varit utsatta. Det är 
alldeles utmärkt att det kommer fram. Men man måste 
också förstå att det är just medvetenheten som ökar, 
inte brottsligheten, fastslår Henrik Tham, som dess-

är mer oroliga för bilstöl-
der och överfall. Boende 
i småhus är i stället mer 
oroliga för inbrott. 

Förtroendet för rättsvä-
sendet är i dag på ungefär 
samma nivå som 2006. 
Förtroendet ökade mellan 
2006 och 2015, men har 

nu minskat igen. Samma 
sak gäller förtroendet för 
polisen. 

En undersökning ge-
nomförd av Novus för fö-
retaget Trygg-Hansa 2018 
visar att 68 procent av de 
tillfrågade kände större 
oro för brottsligheten i 

Sverige i dag än för fem år 
sedan. 78 procent upplev-
de att otryggheten kopplad 
till brottslighet hade ökat 
under samma period.

Brottsanmälningarna 
ökade marginellt under 
2017. Trots det trodde 15 
procent av de medver-

kande i undersökningen 
att antalet anmälda brott 
ökade mycket 2017 jäm-
fört med 2016, 47 procent 
trodde att de ökade något, 
16 procent att det inte 
var någon skillnad och 17 
procent att de minskade 
något.

I undersökningen sva-
rade också 77 procent av 
de tillfrågade att nyhets-
media rapporterar mer om 
brottslighet i dag än för 
fem år sedan. 

Lika många upplevde att 
politikerna pratar mer om 
brottslighet.

35

» 

Anders Westholm.



ADVOKATEN NR 6 • 201836

utom pekar på att allt fler beteenden faktiskt krimina-
liserats på just detta område.

– Samtyckeslagen är den sjätte utvidgningen av våld-
täktslagen sedan början av 1980-talet, säger han.

Totalt sett ger dock inte forskningen, enligt Estrada 
Dörner, någon som helst grund för 
de katastrofscenarier som ibland må-
las upp. 

– Det finns inte något som tyder 
på att Sveriges brottsutveckling be-
finner sig i total systemkollaps, eller 
att brottsligheten är bortom all kon-
troll i dag i Sverige. Den väldigt svarta 
bild som politiker från de tre största 
partierna ger av Sverige tycker inte 
jag att det finns fog för, varken i de 
fakta som deras expertmyndighet Brå 
ger, eller från andra forskare. Det är 
i mina ögon en politisk produkt som 
också blir väldigt accentuerad under 
ett valår, och som förstärks av att de 
alla tre största partierna säger samma 
sak, säger han bestämt. 

Felipe Estrada Dörner är övertygad 
om att de flesta riksdagspolitiker och 
statsråd också känner till forskningen 
och hur den kan tolkas. 

– Vi har alla gjort dragningar om 
detta. Rimligtvis har de politiskt sak-
kunniga och statssekreterarna också 
läst forskningen så att de vet att bara 
för att en siffra ökar från fyra pro-
cent utsatta tills sex procent utsat-
ta så betyder inte det att brottsligheten har ökat med 
50 procent. Ändå så säger de det, konstaterar han lite 
uppgivet.

På en direkt fråga håller de politiska partierna själva 
med om att all brottslighet inte ökar och att man ska 
undvika svartmålningar. Samtidigt påpekar flera av dem 

att vissa typer av allvarliga brott faktiskt ökar, vilket är 
skäl till hårda åtgärder (se enkät på s. 46).

MEDIER OCH POLITIK SAMSPELAR
Förutom ropen efter fler poliser delar också samtliga 

partier omsorgen om brottsoffren, en 
omsorg som bland annat tar sig ut-
tryck i krav på hårdare straff för för-
övarna och bättre uppklarningssiffror 
för polisen. Henrik Tham tycker att 
kopplingen är en smula långsökt. 

– Om jag till exempel blir av med 
egendom vill jag i första hand ha till-
baka den. Det är viktigare för mig än 
att brottet klaras upp, säger han. 

Själva begreppet brottsoffer är för-
hållandevis nytt i Sverige. Först 1970 
förekom det första gången i svenska 
språket. Sedan dess har antalet mo-
tioner i riksdagen om brottsofferfrå-
gor mångdubblats. 

Fokuseringen på offren för brott 
märks också i medierna. Statsvetaren 
Marie Demker har skrivit om hur me-
dierna porträtterar offer och föröva-
re. Demker ser en tendens att vi från 
1990-talet och framåt allt mer upp-
muntras att identifiera oss med, och 
sympatisera med brottsoffret. 

– Brottsofferfrågan kommer tidiga-
re, men från 90-talet blir beskrivning-
arna allt mer detaljerade och känslo-
samma. Så det handlar inte bara om 

hur mycket media skriver utan också om hur man be-
skriver offer och förövare. Det styr våra känslor. Vil-
ka ska vi identifiera oss med och vad ska vi känna oss 
upprörda över, förklarar Klara Hermansson.

Medierna spelar också en stor roll för hur vi ser på 
och vad vi tror oss veta om brottsligheten rent gene-

Länge ansågs straffrätten främst vara en 
fråga för experter. En framgångsrik ame-
rikansk presidentkandidat bidrog till att 

ändra på detta.

FOKUS: RÄTTSPOLITIKEN OCH VALET

 Isin nyutgivna bok Kriminalpolitik skildrar Henrik 
Tham utvecklingen av kriminalpolitiken från 1965 
fram till våra dagar. Han konstaterar att frågorna 

om brott och straff till en början inte alls ansågs lämpa 
sig för politiska diskussioner, utan att det snarare var 
ett område för forskare och särskilt engagerade. 

Situationen ändrades i samband med riksdagsvalet 
1973, då Moderaterna satsade på att lyfta fram lag och 
ordning. Inspirationen kom troligen från USA, där pre-
sident Richard Nixon 1968 valdes till president efter 
att ha krävt hårdare krav mot kriminella. 

Retoriken fick effekt även i Sverige, och det var på 
1970-talet som strafflagstiftningen började växa i om-
fattning på allvar. 

Rättspolitiken från konsensus till                   konflikt
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Rättspolitiken från konsensus till                   konflikt

rellt, påpekar Klara Hermansson. Hon får medhåll av 
Felipe Estrada Dörner.

– Den här allvarliga brottsligheten som vi inte själva 
kommer i kontakt med, den möter vi i berättelser och 
bilder i media. Det är dramatiska blåljusbilder. Medie-
logiken är ju att lyfta upp de grövsta, 
det mest allvarliga, det skrämmande. 
Och så ofta utlova lösningar som har 
att göra med rättsväsendets insatser 
och hårdare tag. Så ser det ut i dag, 
fastslår han. 

Medierna och politiken blir här två 
aktörer som samspelar intimt, påpe-
kar Felipe Estrada Dörner, som me-
nar att båda parter blir vinnare i det-
ta spel. 

ORGANISERAD BROTTSLIGHET OROAR
En särskild form av brottslighet, som 
såväl medier som politiker ofta och 
gärna tar upp, är den grova organi-
serade brottsligheten. Uppmärksam-
heten har lämnat spår i befolkningen. 
Trots att ganska få vanliga svenskar 
torde ha varit i kontakt med några or-
ganiserade brottssyndikat uppgav 48 
procent av de tillfrågade i SOM-un-
dersökningen 2017, att de var oroliga 
för just denna brottslighet. Andelen 
oroliga är inte lika hög som vid topp-
noteringen år 2004 (närmare 60 pro-
cent), men betydligt högre än tidigare 
år under 2010-talet. 

För kriminologerna är den grova organiserade brotts-
ligheten ett svårt och undflyende, om än politiskt an-
vändbart, begrepp som verkar kunna omfatta allt från 
grova rån och mord till försäkringskassebedrägerier.

– Allt politikerna inte gillar kopplas till den grova or-
ganiserade brottsligheten, och åtgärder man egentligen 

gillar i andra sammanhang kopplas gärna till att de kan 
motverka den grova organiserade brottsligheten, kon-
staterar Felipe Estrada Dörner, som inte lyckats finna 
någon hållbar definition av fenomenet.

Henrik Tham beskriver i sin bok Kriminalpolitik den 
organiserade brottsligheten som ein 
Mädchen für alles som kan användas 
som argument i samband med snart 
sagt all brottslighet. 

”Kombinationen av farlighet och 
vaghet ger utrymme för politisk in-
dignation och krav på mer resurser” 
skriver Tham. 

Han sammanfattar också hur den 
organiserade brottsligheten brukar 
beskrivas: ”den är nätverksbaserad, 
den är internationellt förgrenad, den 
kommer utifrån, den undergräver he-
derlig affärsverksamhet genom illo-
jal och illegal konkurrens, den ligger 
bakom mord och andra fall av grovt 
våld, och den utgör ytterst ett hot mot 
statens säkerhet” skriver han.

Problemet är bara att dessa påstå-
enden inte alls, åtminstone inte från 
början, handlar om någon brottslig-
het utan bygger på påståenden om ju-
darna i den offentliga debatten i Nor-
ge före andra världskriget. 

Det gemensamma i beskrivningen 
av judarna i Norge och dagens organi-
serade brottslighet är enligt Tham att 
man talar om något främmande, som 

kan tillskrivas ett antal egenskaper på oklar empirisk 
grund och där människor kan ”projicera en allmän oro 
på det okända”. En annan gemensam nämnare är att de 
båda storheterna ska bekämpas. 

Om den grova organiserade brottsligheten blivit en 
symbol för hur brottsligheten hotar samhället, så har 

1991 kom nästa lag- och ordningsval i Sverige, även 
då pådrivet av Moderaterna, men också nybildade Ny 
demokrati. 

Det ökade politiska engagemanget inom rättspoliti-
ken har lämnat spår i riksdagstrycket. Under riksdags-
året 1976/77 avgavs 38 betänkanden av justitieutskottet, 
med sammanlagt 9 reservationer. 1992/93 kom exakt 
lika många betänkanden, men då med 119 reservationer. 

2006 gick sedan samtliga borgerliga partier till val 
med krav på hårdare tag mot kriminaliteten, med hän-
visning till att våldet i samhället ökade. Valsegern följ-

des av en stark expansion av straffrätten, med 
bland annat hårdare straff för grova vålds-
brott och införande av kategorin ”synnerli-
gen grovt” för flera brott. 

Från 2014 anser Henrik Tham att det i prin-
cip råder konsensus om hårdare tag mot 
brottslingar. De partier som inte delar upp-
fattningen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, 
tiger allt som oftast stilla i de rättspolitis-
ka frågorna, eller väljer att prata om andra 
frågor. ¶
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kanske behandlingen av unga brottslingar blivit en lik-
nande symbol i diskussionen om hårdare straff. 

Frågan om den så kallade ungdomsrabatten vid straff-
utmätning, alltså att domstolen för personer mellan 18 
och 21 år ska ta hänsyn till åldern vid bestämningen av 
straffet, har utvecklats från att vara ett udda inslag i 
debatten, till att omfattas av samtliga partier med un-
dantag för Vänsterpartiet och möjligen Miljöpartiet. 

– Ungdomsrabatten är en typisk symbollagstiftning 
som handlar om att visa att man tar allvarligt på brotts-
lighet, att det ska svida. Det finns ingen anledning, me-
nar man, att en vuxen artonårig man ska få någon rabatt 
här inte, säger Felipe Estrada Dörner, som konstaterar 
att såväl utvecklingspsykologer som kriminologer har 
goda argument för rabatten. 

Felipe Estrada Dörner är också övertygad om att en 
slopad ungdomsrabatt kommer att lämna spår i form 
av hårdare straff även för barn, alltså personer under 
18 år, eftersom man behöver justera upp dessa straff för 
att undvika allt för stora tröskeleffekter. 

Enligt Estrada Dörner vet politikerna också mycket 
väl att hårdare straff för unga varken kommer att resul-
tera i färre brott framöver eller bättre återanpassning 
för unga brottslingar. 

– De säger i stället att de gör det här för att det ska 
vara rättvist. För att allvarliga brott måste få allvarliga 
konsekvenser. Det är ett rent straffvärdestänkande som 
kommunicerar hur illa vi tycker om de brott som dessa 
individer har begått. Låt vara att det varken kommer 
att förbättra dem eller samhället. Man gör det för att 
det allmänna rättsmedvetandet kräver det, säger Felipe 
Estrada Dörner, som i nästa stund problematiserar det 
allmänna rättsmedvetandet. 

– Finns det ett allmänt rättsmedvetande och är det i 
så fall så straffande som politikerna säger, frågar han 
retoriskt. 

Felipe Estrada Dörner är noga med att betona att de 
allvarliga våldsbrott som inträffar naturligtvis är all-
varliga. 

– Det finns ingen kriminolog och ingen straffrättare 
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som inte anser att gängskjutningarna är allvarliga och 
att den som mördar en annan ska få lagens strängaste 
straff. Vi har höjt dessa straff ganska påtagligt under 
de senaste decennierna. Svenska folket har aldrig tyckt 
annat än att det är allvarligt. Däremot, när det sipprar 
ner så att det också påverkar hur vi behandlar barn och 
unga. Där tycker vi väldigt olika, säger han.

HÖJER GOLVET
Vad som sägs i en valkampanj är nu en sak. Det som se-
dan händer efter valet påverkas naturligtvis av många 
olika faktorer. Regeringens utformning, vilka majori-
teter som kan skapas och det ekonomiska läget är bara 
några av dem. 

Trots detta tror de intervjuade forskarna på en fort-
satt satsning på rättsväsendet i den riktning som par-
tierna säger sig önska.  

– Det är klart att risken alltid finns att man fiskar i 
grumliga vatten och att det inte blir så mycket aktivitet 
sedan, men jag tror att det kommer här. Ibland kan det 

vara lite knepigt att veta vad som görs eftersom det är 
komplicerade frågor och krävs stora utredningar. Men 
lag och ordning är ju mycket en resursfråga. Den är 
inte så komplicerad utan handlar mest om att tilldela 
i budgeten, säger Anders Westholm.

Felipe Estrada Dörner påpekar att det parlamenta-
riska läget ändå kan komma att påverka intresset för 
kriminalpolitiken.

– Med vänsterregeringar blir det lätt så att lag och ord-
ning får ett större utrymme, eftersom det är något som 
en högeropposition vill ha upp på agendan, säger han. 

Klara Hermansson räknar dock med en fortsatt ut-
veckling i den straffande riktning som vi redan sett i 
några år. 

– Det som hittills har gjorts är att höja den övre 
gränsen, att introducera synnerligen och grov i olika 
brottskategorier. Det man börjar göra nu är i stället att 
höja botten, minimistraffen. Det kommer att få effekt. 
Alltså inte på brottsligheten, utan på de fängslade män-
niskornas antal. ¶
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De utlovade satsningarna på 
fler poliser motiveras ofta med att 

brottsligheten ökar. Men hur är det 
egentligen med den saken?

FOKUS: RÄTTSPOLITIKEN OCH VALET

 Att mäta brottslighet är en besvärlig uppgift. Vi 
vet ju ganska lite om vilka brott som begås. På 
många områden är mörkertalen höga, mycket 

anmäls aldrig. Vad som faktiskt är ett brott varierar 
också över tid; exempelvis var fylleri kriminellt fram 
till 1976. 

För att komplicera det hela ytterligare förändras ock-
så synen hela tiden på olika beteenden. Det varierar helt 
enkelt vad vi anmäler till polisen. I dag anmäler man till 
exempel på många håll regelmässigt våld på skolgårdar-

na, något som för bara 30 år sedan var mycket ovanligt. 
Statistiken visar i alla fall att antalet anmälda brott 

stadigt har ökat sedan 1950-talet. Från 1990-talet avstan-
nade ökningstakten. Ökningen drevs mycket av egen-
domsbrott, stölder, en kategori brott som har minskat 
på senare år, troligen mycket på grund av att det blivit 
svårare att forcera både bil- och bostadslås. 

Andra brott har ökat på grund av tillfällen och struk-
turer, som bedrägerier. Det är, med kriminologen Felipe 
Estrada Dörners ord, ”svårare att sno bilar, men lättare 
att göra internetrelaterad brottslighet”.

Ungdomsbrottsligheten, som ofta har oroat såväl po-
litiker som forskare, visar tydliga tecken på att ha mins-
kat. Det visas av både självrapportundersökningar, där 
ungdomarna själva berättar vad de har gjort, och av 
studier av hur många ungdomar som blir lagförda nå-
gon gång under sin ungdomstid. Här finns dock stora 
skillnader mellan olika grupper av ungdomar. 

Brottsutvecklingen – detta vet vi
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Brottsutvecklingen – detta vet vi
I början av 2000-talet fokuserade debatten om brotts-

ligheten mycket på det så kallade oprovocerade gatu-
våldet, ett fenomen som framför allt drabbade unga 
män. I dag rapporterar denna grupp mindre utsatthet 
än de gjorde för tio–tjugo år sedan. Sjukvårdsdata be-
kräftar också bilden att färre drabbas av våld ute på 
gatorna. 

Våldsbrotten generellt är svårare att bedöma. Enligt 
Felipe Estrada Dörner har det dödliga våldet, som är 
lättast att mäta, minskat med ungefär 25 procent un-
der de sista 25 åren, per 100 000 invånare. De senaste 
tre åren har det dödliga våldet dock ökat, men det är 
fortfarande lägre än på 1990-talet. 

Det som ökar är en mycket speciell kategori av brott, 
med Estrada Dörners ord ”skjutvapenrelaterade fall där 
unga män skjuter andra unga män”. Det tycks också 
som att dessa skjutningar krupit nedåt i åldrarna. En-
ligt en sammanställning gjord av polisen i Stockholm 

över skjutningar i länet 2013–2017 har medelåldern på 
offren sjunkit från 29 till 23 år under perioden. 

För lindrigare våld är måtten betydligt mer osäkra, 
mycket beroende på att toleransen för våld i samhället 
hela tiden verkar minska. 

SEXUALBROTT SVÅRAST ATT MÄTA
Svårast av alla brottstyper att mäta är kanske sexual-
brotten. Antalet anmälda sexualbrott och våldtäkter 
har ökat kraftigt, särskilt under 2000-talet, liksom den 
självrapporterade utsattheten enligt Nationella trygg-
hetsundersökningen. Antalet lagförda övergrepp är 
dock ganska konstant, vilket i debatten ofta förts fram 
som ett bevis för rättssystemets oförmåga att hantera 
dessa brott. Felipe Estrada Dörner pekar här på sjuk-
vårdsdata, som inte visar någon ökning i antalet sjuk-
vårdsbehandlade registrerade våldtäkter. Dessa data 
har dock stora brister. ¶

Trygghet 
i centrum 
för partierna 
– vänd!
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SOCIALDEMOKRATERNA

”Vi ska bekämpa brotten 
och brottens orsaker.”

Regeringspartiet Socialdemokraterna målar upp en lite 
kluven bild av verkligheten inför valet. Å ena sidan 
har partiet satsat hårt på att öka tryggheten, bland an-
nat genom mer resurser till polisen. Å andra sidan har 
det dödliga våldet i samhället ökat, och fler utsätts för 
sexualbrott och sexuella trakasserier.

Det socialdemokratiskt ledda Justitiedepartementet 
har varit produktivt under det senaste året, och flera 
av de förslag som lyfts fram i vårbudgeten har redan 
resulterat i propositioner, som skärpt straff för grovt 
barnpornografibrott och slopad preskriptionstid för de 
allvarligaste sexualbrotten mot barn. Samtyckeslagstift-
ning vid sexualbrott och hårdare straff för vapenbrott 
är redan antagna av riksdagen.

Mål:
l 10 000 fler polisanställda till 2024.
l Nya polisutbildningar i Malmö och Borås.
l Stoppa gängkriminalitet, bland annat genom avskaf-
fad straffrabatt för 18–21-åringar, bättre anpassade på-
följder för unga och sociala insatsgrupper.
l Bekämpa mäns våld mot kvinnor, skärp straffet för 
våldtäkt och ge barn som bevittnar våld status som 
brottsoffer. Drabbade kvinnor ska få stöd och skydd.
l Ta bort straffrabatten för unga som begår brott.

VÄNSTERPARTIET

”Vänsterpartiet arbetar för 
ett samhälle där ingen har 
anledning att se kriminalitet 
som en lösning.”
Vänsterpartiet är det enda partiet som i sin väljarinfor-
mation och i motioner öppet ifrågasätter dagens fokus 
på fler poliser och hårdare straff. I en motion skriver 
partiet bland annat: ”Vänsterpartiet tycker att det talas 
för mycket om strafflängder och hårdare straff. Vi vill i 
stället angripa kriminalitetens orsaker och fokusera på 
det brottsförebyggande arbetet. Vänsterpartiet anser 
därför att förståelse, kunskap samt relevant vård och 
behandling är en mer framgångsrik väg än att generellt 
införa hårdare straff.”

Även Vänsterpartiet konstaterar att den upplevda 
otryggheten har ökat under senare år, och fokuserar 
särskilt på att kvinnor och hbtq-personer upplever stör-

re otrygghet än män. Det är därför, menar Vänsterpar-
tiet, viktigt med en feministisk rättspolitik. Ekonomisk 
brottslighet riktad mot välfärden uppmärksammas ock-
så särskilt. 

Mål:
l Bort med livstidsstraffet. 
l Välfärdspolitik och minskade klassklyftor grunden 
för kriminalpolitiken. 
l Kriminalvården behöver bli bättre på att återan passa 
intagna.
l Ökat stöd till kvinno- och tjejjourer. 
l En fristående myndighet för polismål.
l Bekämpa ekonomisk brottslighet genom att återinfö-
ra revisionsplikten för mindre aktiebolag och månads-
redovisningen av antalet anställda. Reglerna på upp-
handlingsområdet bör också ”stramas upp”.

MILJÖPARTIET

”Alla ska kunna känna 
sig trygga.”

Miljöpartiet har som regeringsparti haft små möjlighe-
ter att driva någon egen rättspolitik under denna man-
datperiod, vilket möjligen kan förklara en viss vinglig-
het i debatten. 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i februari 
försökte partiets vikarierande rättspolitiska talesman 
Mats Pertoft nyansera debatten: ”Debatten kring brotts-
utvecklingen i Sverige lider av faktaresistens. Få tycks 
vilja ta till sig av grundläggande statistik eller forskar-
nas analyser. Ingen gynnas av att läget svartmålas på 
ett vilseledande vis” skriver han bland annat. 

När Pertoft i mars intervjuas av Veckans juridik lå-
ter det annorlunda: ”Särskilt nu när vi har sett ökning 
av brott så är det klart att brottspolitiken även blir i 
centrum för Miljöpartiet. Vi kan ju inte acceptera att 
demokratin och vårt samhälle förstörs, det är inte ac-
ceptabelt, lika lite som det är acceptabelt att miljö bovar 
förstör vår värld” säger han där.

Mål:
l Arbeta förebyggande med tidiga insatser.
l Förhindra att unga rekryteras till kriminalitet.
l Ge polisen mer resurser, och fler poliser närmare 
medborgarna.
l Försvara demokratin mot organiserad brottslighet 
och våldsbejakande extremism.
l Motverka mäns våld mot kvinnor och motverka he-
dersrelaterat våld och förtryck.

Trygghet i centrum för partierna
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LIBERALERNA

”Frihet är också att vara trygg 
där du bor”

Liberalerna beskriver Sverige som ett jämförelsevis 
tryggt land att leva i, men människors känsla av trygg-
het har minskat och det finns stora skillnader i hur 
trygga människor känner sig. 

Förutom fler poliser lyfter Liberalerna också fram 
brottsoffrens utsatta position, som enligt partiet bör 
stärkas. 

Mål:
l 25 000 poliser inom sju år, lönehöjningar för polisen 
och fler kommunala ordningsvakter.
l Inrätta en beredskapspolis.
l Ge polis och tull bättre redskap mot grov organise-
rad brottslighet.
l Skapa ett europeiskt FBI och en europeisk åklagar-
myndighet för att bekämpa internationell brottslighet.
l Respekten för den personliga integriteten ska väga 
tungt i all brottsbekämpning.
l Förbättra det brottsförebyggande arbetet – skriv in 
kommunernas ansvar i lagen.

KRISTDEMOKRATERNA

”Rättskipning ska ske där 
medborgarna är”.

”Trygghet” i bemärkelsen skydd från kriminalitet listas 
som en av de fyra viktigaste punkterna för partiet på 
webben. KD pekar också på vikten av brottsförebyg-
gande arbete. Detta ska enligt partiet vila på hörnste-
narna familj och civilsamhälle, samt bekämpande av 
alkohol och droger. 

Kristdemokraterna vill öka rättsväsendets närvaro i 
Sverige bland annat genom att återuppliva eller nystar-
ta fem tingsrätter plus en hovrätt i landet. Även förvalt-
ningsdomstolarna bör bli fler, menar man. 

Mål:
l Antalet poliser ska öka med 10 000 till 2025. För det-
ta krävs bland annat införande av en ettårig polisut-
bildning.

l Höjda polislöner.
l Fler domstolar (fem nya tingsrätter, en ny hovrätt) 
och ökade anslag till domstolarna. 
l Öka det brottsförebyggande arbetet, bland annat sam-
arbete polis–kommuner.
l Motverka våldsbejakande islamism.
l Bättre stöd till brottsoffer.
l Särskilda polisinsatser mot hedersbrott.
l Strängare straff för vålds- och sexualbrott samt in-
brott.
l Mer kameraövervakning.

MODERATERNA

”Lag och ordning är en 
kärnuppgift som staten inte 
får svika. Respekt för och tillit 
till rättsstaten är grunden för ett 
fungerande och demokratiskt 
samhälle.” 

Moderaterna utlovar den största trygghetssatsningen 
på 20 år. Grunden i detta är stora satsningar på poli-
sen och hårdare straff på en rad områden. Ett krav i 
det rättspolitiska programmet har redan uppfyllts när 
regeringen bytte ut rikspolischefen Dan Eliasson mot 
Anders Thornberg i februari.

Moderaterna har, till skillnad från de allra flesta par-
tierna, ett omfattande kriminalpolitiskt program som 
grund för sin politik. 

Mål:
l Sverige ska ha minst 5 000 fler poliser senast år 2025 
och därutöver lika många fler civilanställda under sam-
ma period.
l Bättre villkor och högre löner för poliser samt be-
tald polisutbildning. 
l Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal, bo-
stadsinbrott, vapenbrott, brott mot knivlagen, återfalls-
brottslighet och flera brott samtidigt, rattfylleri, gäng-
relaterad brottslighet.
l Straffrabatten för unga tas bort. 
l Livstids fängelse för mord.
l Begränsa möjligheten till villkorlig frigivning. 
l Utvisning på grund av brott i fler fall.
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l Brottsförebyggande 
 rådet, Brå, Sammanställ-
ning av centrala resultat 
från Nationella trygghets-
undersökningen 2017, Brå, 
2018

l Tham, Henrik: ”Kriminal-
politik. Brott och straff i 
Sverige sedan 1965”, Nor-
stedts juridik, 2018
l Törnkvist, Ann: ”Offren 
allt yngre – fördubbling 

av unga som blir skjutna”, 
SvD den 21 juni 2018
l Webb-tv, Veckans 
juridik, intervju med 
Mats Pertoft den 21 mars 
2018

l Kriminalpolitiskt pro-
gram Moderaterna, 
antaget den 5 september 
2017
l Novus Sverigepanel maj 
2018

l Sverigedemokraternas 
kriminalpolitiska pro- 
gram
l Martinsson, Johan; 
Andersson, Ulrika (red.):, 
”Svenska trender 1986–
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l Kriminalvård inriktad på att bryta brottsbanan, bland 
annat sociala stödgrupper för unga vuxna, skuldhante-
ring, jobb, studier och behandling.
l Förebyggande arbete framför allt inriktat mot ungdo-
mar, som fler och effektivare insatsgrupper, ungdoms-
domstolar, mer användning av LVU, nya ungdomspå-
följder.
l Åtgärder för att öka uppklarningen av brott, som in-
formation och skydd för vittnen samt minskad möjlig-
het att inte påbörja eller lägga ner brottsutredningar. 
l Stärkt självständighet för domstolarna, bland annat 
nytt juridiskt råd med ansvar för domarrekryteringen. 
l Mer stöd till brottsoffer, fördubblad kränkningser-
sättning.
l Utökad kameraövervakning.
l   Satsningar mot it-brottslighet, hedersrelaterade 
brott, våld i nära relationer, brott mot äldre.
l Satsning mot sexualbrott med bland annat ny brotts-
rubricering: grovt sexuellt ofredande; att våldtäkt blir 
ett oaktsamhetsbrott, ökad kunskap inom rättsväsendet. 

CENTERPARTIET

”Ansvaret för att  garantera 
människor säkerhet och 
 trygghet är en av statens 
 viktigaste uppgifter.”
Sverige är enligt Centerpartiet i grunden ett tryggt och 
säkert land, men den oro som sprider sig måste enligt 
partiet tas på allvar. Partiet lyfter särskilt fram kvin-
nors utsatthet och vill bland annat öka anslagen till 
kvinno- och tjejjourerna. Förutom ökade anslag till po-
lisen bör även övriga aktörer i den så kallade rättsked-
jan förstärkas.

Mål:
l Kraftig resursförstärkning till polisen, fler poliser och 
civilanställda, ny polisutbildning och högre polislöner. 
l Stärk även övriga rättskedjan, åklagarna nämns sär-
skilt. 
l Mer resurser till Nationellt forensiskt centrum.
l Stärkt vittnesskydd.
l Lättare för brottsoffer att få ut sitt skadestånd. 
l Fördubblade anslag till kvinno- och tjejjourerna.
l Skärpta straff för sexualbrott.

l Större möjligheter att få målsägandebiträde vid sexu-
albrott. 
l Inför nytt brott, synnerligen grov våldtäkt. 
l Skärpta straff för unga som begår brott.
l Ökad användning av övervakningskameror.
l Rehabilitering och behandling i kriminalvården.

SVERIGEDEMOKRATERNA

”I det moderna folkhemmet 
sitter grovt kriminella inlåsta, 
i stället för att skötsamma, 
laglydiga medborgare ska 
behöva låsa in sig själva.”
Sverigedemokraterna målar en mörk bild av det svens-
ka samhället. I sitt rättspolitiska program skriver man 
bland annat: ”Vårt land mår inte bra. Kvinnor, barn 
och äldre tvekar att gå ut ensamma kvällstid samtidigt 
som brutala inbördeskrig utkämpas mellan rivaliseran-
de förortsgäng. Poliser och deras familjer beskjuts i 
hemmen och får sina bilar sprängda i attentat medan 
stödet uppifrån lyser med sin utevaro.”

Utifrån denna beskrivning presenteras sedan en lång 
lista av förslag. 

Mål:
l Polisnärvaro och öppna polisstationer i hela landet. 
l Kraftig resursökning till polisen, fler poliser, återin-
förande av beredskapspoliser samt utökade befogen-
heter för polisen.
l Objektiv polisrekrytering och stopp för politiska el-
ler religiösa markörer i arbetet. 
l Ökad användning av kameraövervakning.
l Hårda straff för trakasserier mot blåljuspersonal. 
l Ökad trygghet för målsägande i domstolarna.
l Bort med straffrabatten för unga. 
l Utvisning standardpåföljd för utlänningar i vissa 
brott. 
l Inför breda straffskärpningar och särskilt höja mi-
nimistraffen för upprepade och grova brott, gräns-
överskridande brottslighet, särskilt smuggling av va-
pen och införa riktiga livstidsstraff för de särskilt farliga 
brottslingarna.
l Staten ska garantera brottsoffrets skadestånd och se-
dan kräva in beloppet från gärningsmannen. ¶

2017”, SOM-institutet , 
Göteborgs universitet
l Pertoft, Mars: ”Bekämpa 
brottsligheten utan att 
svartmåla”, SvD debatt, 28 
februari 2018

l Wahlberg, Stefan: ”Sju 
av tio känner större oro 
för brott idag än för fem år 
sedan – och att fokus på 
kriminaliteten har ökat”, 
Dagens juridik, 25 juni 2018

l Valforskningspro- 
grammets faktablad 
2018:4, Göteborgs univer-
sitet
l Webbplatser för samt-
liga riksdagspartier

Riksdagstryck:
Prop. 2017/18:100
2016/17:JuU21
2017/17:JuU18
Mot. 2017/18:4156
Mot. 2017/18:4161

Mot. 2017/18:4162
Mot. 2017/18:4166
Mot. 2017/18:4167
Mot. 2017/18:4184

Enkät:
Det här vill 
partierna 
– vänd!
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Forskare som Advokaten talat med anser att många partier målar upp en överdrivet svart bild av brottsutvecklingen i Sverige, som inte har stöd varken i                                            forskningen eller i Brå:s statistik, och att viss brottslighet, som ungdomsbrottsligheten, tycks minska snarare än öka. Vad har ni för kommentar till detta?

Vilken är den viktigaste rättspolitiska frågan inför årets val?

Vi går till val på det största trygg-
hetsprogrammet i modern tid. Det 
innefattar många olika åtgärder, 
bland annat att klara av både 
och; att vara hård mot brott men 
också mot brottens orsaker. Därför 
satsar vi på fler poliser och höjda 
straff samtidigt som vi satsar på 
skolan och 90-dagarsgaranti för 
arbetslösa ungdomar.

Att bygga ett samhälle som håller 
ihop, där människor känner sig 
trygga och kan ta makten över sitt 
eget liv. För att uppnå det måste vi 
se till att kriminalitet inte är närva-
rande i någon ung människas liv. Vi 
måste stoppa tillgången till illegala 
vapen och öka människors förtro-
ende för polisen och rättsväsendet. 
Några reformer som Miljöpartiet 
prioriterar är tidiga insatser i möd-
ravården enligt de modeller som 
forskningen visat effektivt förebyg-
ger brott, och fler områdespoliser.

I ett politiskt klimat där debatten 
till stor del handlar om hårdare 
straff vill Vänsterpartiet angripa 
orsakerna till kriminaliteten. 
Det gör vi genom att satsa på 
välfärden. Vi vill ge alla barn en 
uppväxt som ger dem möjligheter 
i livet, från förskolan, till skolan 
och det första jobbet. För den 
som på allvar vill minska våld och 
kriminalitet är grunden att bygga 
ett rättvist samhälle. Polis, rädd-
ningstjänst, kollektivtrafik, vård 
och annan offentlig service ska fin-
nas tillgänglig även på landsbygd 
och i förorter. Posten ska komma, 
apoteket ha medicin, bankkontoret 
ha kontanter och polisen ska ha tid 
att rycka ut. 

Den viktigaste frågan för Modera-
terna är att vända utvecklingen så 
att fler brott kan klaras upp. Lag 
och ordning ska upprätthållas i 
hela Sverige. Det är särskilt ange-
läget i våra utsatta områden.

Det är en självklarhet att grunda 
ställningstaganden på fakta och 
att inte måla en felaktig bild av 
verkligheten. Precis som forskarna 
säger minskar viss brottslighet, 
medan annan ökar. Vi ska varken 
svartmåla eller sopa problemen 
under mattan. Inte minst kvinnor 
beskriver samtidigt hur de är oro-
liga för att gå ut i sitt eget bostads-
område på kvällarna. Det gäller i 
synnerhet kvinnor i de så kallade 
utsatta områdena. Det är oaccepta-
belt. Därför är det viktigt att satsa 
på såväl förebyggande arbete i 
form av bättre skola och minskad 
arbetslöshet, som fler poliser.

Vi håller med om att bilden ofta 
målas överdrivet svart. Detta bör 
betonas. Samtidigt måste vi se till 
att angripa de problem som finns i 
grunden – kriminalitet grundar sig 
ofta i orättvisa grundförhållanden, 
och även om dessa grundförhål-
landen i de allra flesta fall inte 
leder till kriminalitet bör de sociala 
problemen tas på allvar – för att 
alla människor ska få bra, likvär-
diga grundförutsättningar.

Vänsterpartiet följer noga forsk-
ningen på området. Rättspolitiken 
handlar i grund och botten om 
trygghet och säkerhet. Trygghet 
för allmänheten att kunna leva 
sitt liv i frihet med de mänskliga 
rättigheter vi har kommit överens 
om och att samhället står upp mot 
brottslighet och finns där för hjälp 
och stöd när vi behöver det som 
allra mest. Från att ha legat på en 
stabil nivå under en tioårsperiod 
har den upplevda otryggheten ökat 
under de senaste två åren. Vi tar 
detta på allvar men är samtidigt 
noga med att inte överdriva den 
faktiska brottsutvecklingen. Det är 
djupt olyckligt om statistik mani-
puleras för att användas i populis-
tiska syften. 

Politiska ställningstaganden bör 
bygga på korrekta fakta och gedig-
na underlag. Vi ska varken svart-
måla eller skönmåla verkligheten. 
Vi ser allvarligt på att utsattheten 
för brott mot enskild person ökar, 
att fler unga tjejer utsätts för sexu-
albrott och att andelen rån och 
inbrott som klaras upp minskar. 
Det behövs verkningsfulla åtgär-
der för att få ett stopp på gängens 
skjutningar och användningen av 
handgranater i brottsligt syfte. De 
särskilt utsatta områdena borde ha 
blivit färre, inte fler. Den som inte 
vågar se problemen kommer inte 
heller att klara av att lösa dem.

Det här vill partierna
Tidskriften Advokaten har bett riksdagspartierna om besked inom en rad rättsliga områden och några centrala                                           frågor som rör fri- och rättigheter. Så här svarar de.

Morgan Johansson, S. Mats Pertoft, MP. Linda Snecker, V. Tomas Tobé, M.
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Forskare som Advokaten talat med anser att många partier målar upp en överdrivet svart bild av brottsutvecklingen i Sverige, som inte har stöd varken i                                            forskningen eller i Brå:s statistik, och att viss brottslighet, som ungdomsbrottsligheten, tycks minska snarare än öka. Vad har ni för kommentar till detta?

Vilken är den viktigaste rättspolitiska frågan inför årets val?

Det här vill partierna
Tidskriften Advokaten har bett riksdagspartierna om besked inom en rad rättsliga områden och några centrala                                           frågor som rör fri- och rättigheter. Så här svarar de.

Den viktigaste rättspolitiska frågan 
inför valet är att bygga ut rätts-
väsendet för att möta de stora 
utmaningar som finns i dag. Den 
sjunkande polistätheten och den 
sjunkande brottsuppklaringen 
måste vändas. Antalet poliser 
behöver öka till 25 000 och för-
stärkningar behöver också göras i 
övriga delar av rättskedjan.

En mer effektiv poliskår tillsam-
mans med satsningar på såväl 
polisen som resten av rättskedjan 
är avgörande för ett fungerande 
rättsväsende. Rättsstaten ska 
vara likvärdig och närvarande för 
alla människor och i alla delar av 
Sverige. Vi vill att polisen ska vara 
närvarande, tillgänglig och synlig 
lokalt, att den ska ha ett långsiktigt 
mandat och att de lokala poliserna 
i största möjliga mån ska jobba 
med uppgifter kopplade till det 
lokala området.

Den viktigaste rättspolitiska frågan 
är att Sverige behöver fler poliser. 
Vi föreslår 10 000 fler poliser, fram-
för allt uniformerad personal. Poli-
sen är i kris och det samtidigt som 
den organiserade brottsligheten 
gror. Rekordmånga poliser väljer 
att lämna yrket i en tid när Sve-
rige, kanske mer än någon gång 
tidigare, behöver en stark polisnär-
varo och stora utredningsresurser. 
Särskilt allvarlig är situationen i 
de utsatta områdena och att våld-
täktsbrott inte utreds snabbt. Där-
för föreslår vi 10 000 nya poliser 
och en kraftfull lönesatsning om 
5 000 kronor mer per månad för 
poliser i kärnverksamheten.

Den viktigaste rättspolitiska frågan 
är att stärka brottsofferperspek-
tivet. Delvis genom fler patrul-
lerande poliser så att det finns 
goda möjligheter att förebygga 
brottslighet innan den uppstår och 
ingripa när den uppstår, men även 
genom skärpta straff och en statlig 
skadeståndsgaranti så att de som 
utsätts för brott får den upprät-
telse de förtjänar.

Det gäller att ha en nyanserad 
bild. Naturligtvis går inte allt åt fel 
håll, och det är inte heller något 
som Liberalerna påstår. Däremot 
är vi djupt oroade över att viss 
allvarlig brottslighet ökar, såsom 
det dödliga våldet med knytning 
till kriminella grupperingar, och att 
det finns bostadsområden i Sverige 
där organiserad brottslighet och 
kriminella gäng är reella maktfak-
torer. Likaså måste det uppmärk-
sammas att unga människor alltför 
ofta dras in i en kriminell livsstil. 
Det är även bekymmersamt att den 
generella brottsuppklaringen sjun-
kit. Det är en central rättspolitisk 
uppgift att angripa dessa problem 
och förändra situationen till det 
bättre.

Samhället har ett ansvar att inte 
bidra till att skapa obefogad rädsla 
och oro hos människor och detta 
ansvar ligger bland annat på de po-
litiska partierna. Därför är det vik-
tigt att den statistik som används 
är korrekt och att den används på 
ett klokt sätt. Det stämmer att viss 
typ av brottslighet minskar, samti-
digt som andra typer av brottslig-
het verkar öka, såsom vissa brott 
mot enskild person, till exempel 
bedrägerier och sexualbrott. Det är 
viktigt att de politiska förslagen är 
nyanserade och svarar på de ut-
maningar som finns i samhället.

Vi delar inte alls den bilden. Tittar 
man i exempelvis NTU ser vi att 
utsattheten för flera olika kate-
gorier av brott, som sexualbrott, 
misshandel och personrån ökat 
kraftigt sedan 2014. Andra katego-
rier brott minskar visserligen, vil-
ket är positivt, men det ger heller 
inte hela sanningen. Kriminalitet 
är inte ett entydigt begrepp. De se-
naste 20–30 åren har organiserad 
brottslighet slagit rot i Sverige och 
tröskeln att använda dödligt våld 
och att attackera blåljuspersonal 
minskat. Det är ett allvarligt vär-
deringsskifte. Det syns i antalet 
skjutningar, bilbränder och i hur 
Polisen beskriver de särskilt utsat-
ta områdena i sina rapporter, som 
områden där kriminaliteten går i 
arv, där folk inte vågar vittna, och 
har ett avgörande inflytande på 
lokalsamhället. Det är ett allvarligt 
problem som inte får viftas bort 
som bildsättning.

Ser man till antalet brottsanmäl-
ningar har de ökat, men det som 
kanske är viktigare är att se till 
enskilda brott. Vi har exempelvis 
sexualbrott som skjutit i höjden 
de senaste åren samtidigt som vi 
har en kraftig ökning av dödsskjut-
ningar. Som oppositionspolitiker är 
det vår uppgift att peka ut vad som 
fungerar dåligt och föreslå lösning-
ar, inte skönmåla problemen.

Roger Haddad, L. Johan Hedin, C. Andreas Carlsson, KD. Adam Marttinen, SD.
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Nej, vi har för närvarande inga så-
dana förslag.

Nej, vi har inget sånt förslag i 
nuläget.

Ja. Vi vill se över systemet i förhål-
lande till till exempel försäkrings-
bolagens villkor så att människor 
som behöver rättshjälp inte riske-
rar att bli utan.

Vi har inga förslag på förändringar.

Ja. Vi vill stärka den allmänna 
rättshjälpen när det finns ekono-
miskt utrymme.

Nej.

Systemet är bra, men behöver ses 
över. Det finns en rimlighet i att det 
kostar att processa och belasta 
rättsväsendet, exempelvis i långa 
vårdnadstvister. Vi ser ett problem 
med att färre jurister blir humanju-
rister och med att försäkringsbola-
gen gör egna tolkningar av skäligt 
arvode jämfört med domstolarna. 
Exakt vad som ska ingå i rätts-
skyddet bör alltid vara föremål för 
diskussion.

Nej.

Nej, vi vill för närvarande inte 
göra några förändringar i det nya 
systemet.

Nej, vi har inget sånt förslag i 
nuläget.

Nej.

Vi vill bland annat införa ett tak så 
att maximalt 8 timmars ersättning 
för offentligt biträde kan beviljas i 
asylärenden i första instans.

Vi har för närvarande inte några 
sådana förslag.

Nej.

Vi avser inte förändra ersättningen 
till offentliga biträden och ombud.

Nej.

Vi är beredda att utreda frågan.

Nej.

Nej.

Vi föreslår ett kronvittnessystem. 
En person ska kunna få viss straff-
lindring om denne medverkar vid 
utredning av andra personers 
brottslighet.

Ja. Strafflindring för den som 
lämnar uppgifter om teknisk bevis-
ning som gör att allvarliga brott 
kan klaras upp är något som bör 
utredas.

Nej.

Vårt primära fokus är inte att ge 
straffrabatt vid fler omständigheter 
än i dag utan tvärtom att strama 
upp systemet med straffrabatter, 
som vi menar är alldeles för frikos-
tiga och bidrar till för låga straff. Att 
erbjuda straffrabatt för den som 
bidrar till att brott klaras upp finns 
det dock en viss poäng med. Det 
kan exempelvis leda till att fler vitt-
nar. Men det påverkar också rätts-
säkerheten. En person som står 
inför ett allvarligt fängelsestraff 
kan lägga skulden på någon annan 
för att slippa ta sitt straff, det är 
inte en eftersträvansvärd ordning.

Ja, med utgångspunkten att det 
ska användas för att komma åt 
brottslingar högre upp i en brotts-
kedja eller organisation.

Rättshjälpen Ersättningen till offentliga  
biträden och ombud 

Straffrabatt för egna brott för den 
som bidrar till att brott klaras upp 

Vill ni göra några
förändringar på följande områden

eller införa nedanstående
(om svaret är ja, ange vad):
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Nej.

Nej.

Nej. Däremot vill vi utreda förut-
sättningarna för ett nytt och för-
bättrat vittnesskyddsprogram.

Vi vill utreda en möjlighet till 
anonymitet i domstol vid allvarlig 
brottslighet och med högt ställda 
rättssäkerhetskrav för att fler ska 
våga vittna.

Ja. Våra nordiska grannländer till-
låter detta vid allvarlig hotbild. Vi 
vill utreda frågan inom en större 
utredning om vittnesskyddet.

Nej. Centerpartiet anser att det 
innebär en långtgående inskränk-
ning av viktiga rättsstatliga 
principer att ha anonyma vittnen i 
domstolarna.

Vi är för att införa rätten till ano-
nyma vittnen i vissa fall. Det finns 
i flera av våra grannländer och 
fungerar väl där. Samtidigt vet vi 
genom polisens rapporter att tyst-
nadskulturen breder ut sig bredvid 
en ökad omfattning av övergrepp i 
rättssak. Att rättegångar ställs in 
och många skräms från att vittna 
är en mycket stark varningssignal. 
Hotbilden vid vissa rättegångar 
motiverar helt enkelt möjligheten 
till anonyma vittnen.

Ja. Vi vill utreda om anonyma 
vittnen ska kunna användas i vissa 
fall, särskilt vid organiserad brotts-
lighet där utsattheten för vittnen 
är störst.

Nej, tanken att allmänheten ska ha insyn i domstolarnas verk-
samhet är grundläggande. Däremot kan systemet självklart 
utvecklas och förbättras.

Miljöpartiet vill behålla systemet med nämndemän men vi vill 
ha förändringar. Utbildningen av nämndemän har förbättrats 
under mandatperioden, rekryteringen av nämndemän be-
höver förändras och bli bredare. Nämndemän ska inte bara 
väljas in via de politiska partierna, utan en del av dem ska 
kunna väljas in direkt av fullmäktige. Nämndemännen bör 
väljas vid ett annat tillfälle än just efter valet då partierna har 
många uppdrag att tillsätta. Domstolarna ska återkoppla till 
kommunen eller landstinget om hur enskilda nämndemän 
sköter sitt uppdrag.

Ja. Vi vill införa en försöksverksamhet där nämndemän väljs 
in från en fri kvot. Kvoten bör omfatta högst 20 procent av 
antalet nämndemän.

Vi har länge haft nämndemän och det finns goda skäl för 
lekmannainflytande i domstolarna. Men vi är öppna för att 
överväga frågor om systemets utformning.

Ja. Nämndemän ska endast finnas i första instans. Vi vill 
pröva hur nämndemän utses för att minska det partipolitiska 
inflytandet.

Ja. För människors förtroende för domstolarna tror vi 
att det är viktigt att vi ser över nämndemannasystemet. 
Nämndemännen har en viktig roll i rättsprocessen, men 
allt färre medborgare är medlemmar i ett politiskt parti och 
urvalsgruppen blir stadigt smalare. En studie visar också 
att nämndemännens politiska bakgrund riskerar att påverka 
målets utgång. Vi vill i ett första steg bredda rekryteringen 
och sträva efter att nämndemän ska sökas även utanför de 
politiska partierna. Vi vill även verka för ökad utbildning av 
nämndemän och domare i sexualbrott mot vuxna och barn, 
samt brott som rör hedersrelaterat våld och förtryck

Vi är för det nuvarande systemet, men anser att partierna 
har ett stort ansvar att bredda kompentensen bland sina 
nämndemän och rekrytera utanför kretsen av aktiva politiker. 
Ett av skälen till detta är att de alternativ som diskuterats 
inte är tillfredsställande. Att införa en allmän nämndeman-
naplikt med lottning bland befolkningen är ett sådant förslag. 
Men nämndemannauppdraget är för allvarligt för att det ska 
riskera hamna hos personer som helt saknar intresse av att 
vara där, och att tvinga någon att tjänstgöra är tvivelaktigt. 
Det bör göras tydligare att nämndemannauppdraget inte är 
ett politiskt uppdrag, att grundutbildningen bör förbättras 
och ersättningen höjas.

Nej.

Anonyma vittnen i domstolarna
 

Systemet med nämndemän
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Domstolarnas självständighet

Ja. Vår bedömning är att domsto-
larnas och domarnas oberoende 
fungerar bra. Vi är dock beredda 
att överväga om oberoendet bör 
stärkas ytterligare.

Vi har inga sådana förslag för 
tillfället.

Nej. Domstolarnas självständighet 
ska vara hög och det ska inte fin-
nas utrymme för till exempel politi-
ker att påverka domstolarna.

Vi har föreslagit en ny grundlags-
utredning med uttryckligt syfte att 
stärka domstolarnas självständig-
het, individens rätt och Lagrådets 
roll.

Ja. Vi vill bland annat grundlags-
reglera domares pensionsålder 
och antalet domare i HD och HFD 
och införa en styrelse med domar-
majoritet i Domstolsverket.

Nej. Självständiga domstolar som 
dömer, utan påverkan från till 
exempel riksdag och regering, 
är en självklarhet. Centerpartiet 
vill värna detta och kommer att 
fortsätta verka för att rättssamhäl-
let ska skydda oss som individer. 
Domstolarnas självständighet är 
grundläggande i detta. 

Vi vill införa en oberoende författ-
ningsdomstol för att stärka rätts-
väsendets, rättssäkerhetens och 
grundlagens ställning i Sverige, 
med förhoppningen att det också 
stärker domstolarnas oberoende 
från statsmakten.

Nej.

Förbud mot vissa former 
av religiös klädsel

Nej.

Nej, vi tycker inte att politikerna 
ska bestämma hur människor ska 
få klä sig. Vill man komma åt ojäm-
likhet eller religiös extremism finns 
det bättre verktyg.

Nej. Vi värnar religionsfriheten 
där alla har rätt att uttrycka sin 
religiösa tro oavsett om det sker 
i hijab, med kors runt halsen eller 
i kippa.

Vi har inga sådana förslag. I till 
exempel skolan är dock plagg som 
försvårar kontakten mellan elev 
och lärare inte lämpliga och kan 
redan i dag förbjudas.

Nej.

Nej. Vilka kläder människor väljer 
att bära ska vara upp till en själv. 
Vi ser tendenser bland partier att 
vilja reglera kvinnors och flickors 
rätt att bära slöja, något vi tror är 
fel väg att gå, även om det görs 
med argumentet att det är ett sätt 
att motverka hedersrelaterat våld 
och förtryck. Slöjan är inte pro-
blemet i sig, utan förtrycket som 
eventuellt ligger bakom.

Nej, vi är emot ett förbud av re-
ligiös klädsel. Däremot måste 
arbetsgivare kunna ställa krav på 
anställdas klädsel exempelvis vad 
gäller att visa ansiktet. Vidare är 
det viktigt att alla behandlas lika 
och ingen diskrimineras eller att 
någon vägrar behandla person på 
grund av kön, sexuell läggning, 
etnisk härkomst med mera.

Ja. Vi vill se ett förbud mot slöja i 
svensk förskola. Svensk förskola 
ska erbjuda barn ett fredat rum. 
Fredat från förtryck och islamism.

Tiggerilagstiftning

Nej, men möjligheten att tigga ska 
minska. Samma regler ska gälla 
i alla kommuner. Möjligheten att 
tjäna pengar på andras tiggeri har 
förbjudits.

Nej, vi tycker inte att man ska kri-
minalisera fattigdom. Att utnyttja 
andra för tiggeri är redan förbjudet 
och de som tigger gör det i all-
mänhet för att de upplever att de 
inte har några alternativ. Sociala 
problem slutar inte finnas för att vi 
inte ser dem. Erfarenheterna från 
andra länder visar att utsattheten 
för de som tigger ökar vid en krimi-
nalisering.

Nej. Vi tror inte att ett tiggeriförbud 
löser problemen. Vi vill bekämpa 
fattigdomen, inte fattiga människor.

Vi vill införa ett nationellt tiggeri-
förbud. Tiggeri är inte ett hållbart 
sätt att försörja sig. Det låser in 
människor i fattigdom och utsatt-
het.

Nej.

Nej. Centerpartiet ser inte för-
bud mot tiggeri som en lösning. 
Insatser behövs som motverkar 
fattigdomen som är orsaken till 
tiggeriet.

Vi vill ändra i den kommunala ord-
ningsstadgan så att kommunerna 
själv ska kunna besluta i frågan om 
tiggeriförbud. Eftersom förutsätt-
ningar och problem ser olika ut i 
olika kommuner ser vi inget behov 
av ett generellt, nationellt förbud.

Ja. Vi vill införa ett nationellt tig-
geriförbud.

Vill ni göra några
förändringar på följande områden

eller införa nedanstående
(om svaret är ja, ange vad):
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Skyddet för den personliga integriteten

Ja. I tider av snabb teknikutveckling och nya vanor, inte minst 
sociala medier, finns skäl att se över behovet att stärka den 
personliga integriteten.

Ja. Vi har under mandatperioden omvandlat Datainspektio-
nen till Integritetsskyddsmyndigheten, och gett dem en mer 
stödjande och rådgivande roll och uppdrag att arbeta mer 
proaktivt, samtidigt som vi implementerat den kraftfullaste 
integritetsskyddslagstiftningen i svensk rätt någonsin genom 
GDPR. Under nästa mandatperiod kommer mycket att handla 
om att bevaka de förändringar vi gjort samt om intresseav-
vägningar mellan exempelvis repressivare regler för att 
komma åt organiserad brottslighet och terrorism och skyddet 
för den personliga integriteten.

Ja. Vi värnar rättssäkerheten och oroas av utvecklingen med 
utökad kameraövervakning, övervakning av flygpassagerare 
etc.

Vi står bakom det stärkta grundlagsskyddet för den person-
liga integriteten. Det behöver dock även vägas mot andra 
intressen, som till exempel brottsbekämpning.

Ja. Kommittéförordningen ska ändras så att det görs en 
obligatorisk konsekvensanalys gällande effekterna på integri-
teten då ny lagstiftning tas fram.

Ja. Människors personliga integritet är viktig och måste skyd-
das, men människor som begår grova brott kan inte skyddas i 
integritetens namn. Därför måste lagstiftning som riskerar att 
påverka integriteten vara transparent med pålitliga instanser 
för kontroll, tydliga regler för användning och spärrar mot 
missbruk och ändamålsglidning.

Skyddet för den personliga integriteten är viktigt och det är 
av stor vikt att offentliga tvångsmedel som kameraövervak-
ning, buggning och signalspaning inte sker utan kontroll och 
uppföljning. Men än mer viktigt än vad vi kanske anade för 
10–20 år sedan är att den personliga integriteten ofta kränks 
av andra, enskilda personer, snarare än (demokratiska) stater 
och företag. Rykten sprids på sociala medier med enorma 
konsekvenser för enskilda, det är möjligt att samla oerhört 
mycket information om människor och utnyttja denna för 
dunkla syften.

Ja. Vi vill bland annat att ofredande och olaga integritets-
trång även ska omfatta grundlagsskyddade medier. Vi vill 
även utreda hur rätten att bli glömd kan utökas.

”Straffrabatt” för unga som begår brott 
 (ta bort eller behålla)

Vi vill ta bort straffrabatten för unga. Det är ett led i att 
knäcka den organiserade brottsligheten. En utredning tittar 
just nu på exakt hur det ska gå till.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över ett even-
tuellt borttagande av straffrabatten för unga vuxna som 
återfaller i grov brottslighet. Det finns för- och nackdelar 
med straffrabatten. Å ena sidan är hjärnans konsekvens-
tänkande inte färdigutvecklat förrän efter 20-årsåldern och 
det kan finnas skäl att fortsatt ta hänsyn till detta vad gäller 
brottspåföljder på samma sätt som för åldersgränsen på till 
exempel Systembolaget. Det är också rimligt med en stegvis 
upptrappning så att skillnaden mellan den som just fyllt år 
och den som snart gör det inte blir dramatiskt. Å andra sidan 
har det visat sig att mycket av de senaste årens allvarliga 
skjutningar utförts av väldigt unga personer vilka efter att ha 
avtjänat korta straff relativt snabbt kommit tillbaka till gatan 
och satt skräck i sina lokalsamhällen. Miljöpartiet avvaktar 
utredningens förslag i frågan.

Behålla. Forskning visar att det är svårare att bryta med en 
kriminell identitet om den etableras i ung ålder. Därför bör 
unga inte sitta länge i fängelse. 

Vi vill avskaffa straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år. 
När man är myndig ska man betraktas som vuxen även i det 
straffrättsliga systemet.

Den bör förändras för personer som uppnått myndighetsål-
dern 18 år. Den som är myndig och återfaller i ny brottslighet 
ska inte ha straffrabatt.

Ta bort. Centerpartiet vill se över straffrabatten för unga 
återfallsförbrytare och de unga som har begått grova brott.

Vi anser att huvudregeln ska vara att man som myndig får ta 
fullt ansvar för sina handlingar och inte som i dag, att detta 
gäller först vid 21 års ålder.

Är gärningsmannen myndig ser vi ingen anledning att dela ut 
straffrabatter. För den som är under 18 år är det rimligt med 
en straffnedsättning, men den bör inte vara lika stor som i 
dag.
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 Det finns en stor mängd famil-
jerättsliga avtal som sambor 
och makar kan ingå inom ra-

men för sin relation. Det kan vara så-
väl muntliga som skriftliga avtal, och 
de flesta ingås utan att parterna ens 
tänker på det.

Denna artikel kommer att begrän-
sa sig i huvudsak till två olika av-
talstyper: samboavtalet och äkten-
skapsförordet. I vissa delar kommer 
även bodelningsavtalet att beröras. 
Även om jag kommer att fokusera 
på två typer av avtal så är flertalet 
av frågeställningarna också aktuella 
vid testamentskrivning.

Jag avser att ta upp vissa särskilda 
frågeställningar som är viktiga för 
parterna att tänka på vid diskussio-
nerna inför avtalens ingående. Själv-
klart är de därför viktiga även för de 
rådgivare som parterna anlitar för 
upprättande av avtalen. 

GENERELLT
En första iakttagelse är att såväl 
samborna som makarna (i begrep-
pet makar väljer jag för enkelhets 
skull att inkludera även registrera-
de partners) är självständiga rätts-

subjekt, som kan ingå avtal med 
varandra eller andra. Ofta nog fin-
ner jag dock fortfarande en uppfatt-
ning hos framför allt makar, att ”vi 
äger ju allt tillsammans, eftersom vi 
är gifta”. Så är alltså inte fallet. Varje 
make (och sambo) äger sin respek-
tive egendom och svarar för sin 
skuld. Detta innebär dock inte att de 
inte kan samäga egendom eller vara 
gemensamt betalningsansvariga för 
skuld. 

Gemensamt för de avtalstyper 
som behandlas är att avtalen ska 
upprättas skriftligt och underteck-

nas av parterna. Detta regleras i 
sambolagens 9 § samt i ÄktB 7 kap. 
3 §. Lägg märke till det nya formkra-
vet, som kommer att införas i sam-
band med de nya internationella bo-
delningsbestämmelserna som träder 
i kraft den 19 januari 2019, att avta-
len måste dateras. 

SÄRSKILT ANGÅENDE 
SAMBOAVTALET
Samboavtal är ofta mycket kortfatta-
de. Det räcker i normalfallet att kon-
statera om sambolagens bestämmel-
ser om bodelning ska eller inte ska 
vara tillämpliga på bodelning mellan 
samborna. Avtalet kan endast omfat-
ta parternas för gemensamt begag-
nande anskaffade bostad och bohag. 
Det finns också möjlighet att göra 
ett lagval i avtalet. 

Jag har sett samboavtal som även 
omfattar annan egendom, till exem-
pel fritidsfastigheter eller båtar som 
inte sambolagen omfattar. Parterna 
kan dock inte ”bodela över” en fri-
tidsfastighet eller en båt, trots att 
detta kanske anges i ett samboavtal 
och i ett senare bodelningsavtal, jfr 
bland annat NJA 1997 s. 227. Detta 

PRAKTISK JURIDIK

Advokat Fredric Renström skriver om olika frågeställningar som rör samboavtal och 
 äktenskapsförord. Renström är av uppfattningen att det är mycket svårt, för att inte i 
många fall säga omöjligt, att företräda båda parterna vid upprättande av ovanstående 
handlingar. Parterna har ofta medvetet eller omedvetet olika intressen och även olika 
 förutsättningar. En part kan exempelvis redan vara i en form av beroendeställning i 
 förhållande till den andre.

Fredric Renström 
är verksam advokat 
och delägare vid 
Lindskog Malm-
ström Advokatbyrå 
i Stockholm. Han är 
uteslutande inrik-
tad på svensk och 
internationell familjerätt, och är vidare 
en ofta anlitad föreläsare inom dessa 
ämnesområden. Fredric undervisar 
bland annat på Domstolsakademin och 
föreläser regelbundet både i Sverige 
och internationellt.

PRESENTATION

Om det lämpliga i att ge       gemensam rådgivning



53ADVOKATEN NR 6 • 2018

torde dock inte innebära att bodel-
ningsavtalet nödvändigtvis blir ogil-
tigt i sig. Men hur fånget ska klas-
sificeras är dock osäkert. Beroende 
på sin utformning kan bodelnings-
avtalet eventuellt utgöra en grund 
för ett gåvofång eller ett köp. För att 
vara på säkra sidan i sådan situation 
räcker alltså inte samboavtalet till, 
utan sidoavtal bör upprättas.

SAMBOAVTALET OCH 
FORDRINGSRÄTTER
En annan frågeställning är vad som 
händer när parterna betalar olika 
vid förvärv av gemensamt ägd egen-
dom. Mot bakgrund av senare års 
praxis, jfr bland annat NJA 2012  
s. 804 och NJA 2014 s. 364, bör klar-
göras vilken betydelse betalningen 
må ha: är det en gåva eller uppstår 
en fordringsrätt? För att undvika 
framtida tvister bör därför förhål-
landet regleras redan i samband 
med förvärvet, till exempel genom 
upprättande av skuldebrev tillsam-
mans med ett samboavtal. Ett sam-
boavtal är således icke ensamt till-
räckligt. Om avsikten inte är att den 
skuldsatte parten ska få gäldstäck-
ning, bör avtalas att bodelning inte 
ska ske. Rör det sig om en gåva, 
ange detta i ett gåvobrev.

SAMBOAVTALET OCH ENSKILD 
EGENDOM
Vid samboavtalets upprättande mås-
te parterna gå igenom karaktären på 
den egendom som används/använts 
vid förvärvet av den egendom som 
ska omfattas av samboavtalet. Är 
medlen som använts enskild egen-

dom, hur påverkar detta? Se vidare 
nedan om äktenskapsförord.

SAMBOAVTALET OCH DOLD 
SAMÄGANDERÄTT
Vi har även den familjerättsliga dol-
da samäganderätten att ta hänsyn 
till. Har egendomen anskaffats för 
att brukas gemensamt och har den 
ej öppne ägaren ekonomiskt bidra-
git till att förvärvet föreligger, för-
enklat, enligt den praxis som Högsta 
domstolen har utarbetat avseende 
familjerätten, en presumtion för att 
avsikten varit att äganderätten ska 
vara gemensam – en tyst överens-
kommelse (en annan fråga är till vil-
ken andel, jfr NJA 2012 s. 377).

Ett samboavtal som endast kon-
staterar att sambolagens bestäm-
melser om bodelning inte ska vara 
tillämpliga mellan parterna reglerar 
inte detta rättsförhållande, och en 
sambo kan komma att efter en sepa-
ration göra gällande dold samägan-
derätt till egendom. Visserligen kan 
samboavtalet ha visst bevisvärde, 
särskilt om detta har upprättats vid 
tidpunkten för förvärvet, men avta-
let hindrar således inte part från att 
rikta ett anspråk om dold ägande-
rätt. 

SÄRSKILT OM ÄKTENSKAPS-
FÖRORDET 
En makes egendom är giftorättsgods 
i den mån den inte är enskild. 7 kap. 
2 § ÄktB anger under vilka förhål-
landen egendomen är enskild. Enligt 
7 kap. 2 § 1 kan egendom göras till 
enskild genom föreskrift i äkten-
skapsförord. Vill man att avkast-

ningen också skall vara enskild skall 
detta anges.

Vid upprättande av ett äkten-
skapsförord (eller ett bodelningsav-
tal eller ett testamente etcetera) är 
det viktigt att man konstaterar om 
någon enskild egendom redan före-
ligger på grund av villkor från tredje 
man (ÄktB 7 kap. 2 § 2–6). 

Exempel: Har ena parten genom 
gåva erhållit ett kapitalbelopp flera 
år före äktenskapets ingående och 
det i gåvobrev föreskrivits att den 
mottagna egendomen skulle vara en-
skild egendom (liksom avkastning-
en härav), så är det kanske för oss 
jurister självklart att denna egen-
dom behåller sin karaktär av enskild 
egendom även när äktenskapet ingås 
(liksom substitut för den enskilda 
egendomen). Min erfarenhet är dock 
att detta inte är lika självklart för 
gemene man. Vad värre är att detta 
inte gås igenom tillräckligt tydligt 
när parterna ingår äktenskapsförord. 
Parterna kanske till och med avtalar 
att all egendom ska vara giftorätts-
gods. Men detta förordnande träffar 
inte vanligtvis den enskilda egen-
dom som part har förvärvat genom 
gåvobrevet. Än vanligare är dock att 
frågan inte uppkommer alls förrän 
vid bodelningen, då ena parten letar 
upp en ”gammal” gåvohandling och 
lyckas härleda förvärvet av till ex-
empel dennes andel i bostaden till 
den genom gåva förvärvade egendo-
men. Andelen blir då enskild. 

ÄKTENSKAPSFÖRORDET OCH  
FORDRINGSRÄTTER
Samma frågeställningar om eventu-

VID UPPRÄT-
TANDE AV ETT 
ÄKTENSKAPS-
FÖRORD […] 
ÄR DET VIK-

TIGT ATT 
MAN KONSTA-

TERAR OM 
 NÅGON EN-

SKILD EGEN-
DOM REDAN 
FÖRELIGGER 
PÅ GRUND 

AV VILLKOR 
FRÅN TREDJE 

MAN.
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ella fordringsrätter mellan sambor 
uppkommer givetvis också mellan 
makar. Vem som genomför betal-
ning kan således få betydelse för 
makar. I de flesta fall blir dock en 
eventuell fordringsrätt ointressant 
mellan makarna vid en bodelning, 
eftersom denna skulle ”kvittas” för-
utsatt att total giftorättsgemenskap 
förelåg och ingen av makarna redo-
visade en nettoskuldsättning.

Men om fordran i stället är en-
skild, ska den beaktas.

ÄKTENSKAPSFÖRORDET OCH DOLD 
SAMÄGANDERÄTT
Inte heller ett äktenskapsförord träf-
far direkt ett eventuellt anspråk om 
dold samäganderätt. Att egendo-
men (andelen) genom äktenskaps-
förord är enskild, hindrar inte den 
andre parten från att framställa ett 
anspråk på att egendomen även ska 
anses tillhöra denne (och eventuellt 
utgöra dennes enskilda egendom). 
Lämpligen bör man diskutera och 
klargöra förekomsten eller frånva-
ron av eventuell dold samägande-
rätt. 

ÄKTENSKAPSFÖRORDET OCH  
AKTIEÄGARAVTAL ETC.
En särskild frågeställning är hur fö-
rekomsten av andra avtal eller mot-
svarande påverkar den familjerätts-
liga situationen. Sådana avtal kan ha 
stor betydelse och i väsentliga delar 
påverka hur äktenskapsförord ska 
upprättas och/eller påverka resulta-
tet vid bodelningen. 

Listan på frågor här kan göras 
lång.

Innehar till exempel ena maken 
aktier i ett bolag och finns en bo-
lags ordning och/eller ett aktie-
ägaravtal? Finns en förköpsklausul? 
Anges en värdeprincip vid över-
låtelse? Hur påverkar detta? 

Och om aktieägare, trots förord-
nande i aktieägaravtalet att aktie-
ägarna ska ingå äktenskapsförord ge-
nom vilket aktierna görs till enskild 
egendom, inte får igenom detta med 
sin make/maka, hur påverkar detta 
hens relation till sina kompanjoner?

Och vidare för aktieägaren, hur 
upprättas ett äktenskapsförord som 
vid varje tid omfattar innehavet? 
Om nya aktier förvärvas vid ex-

empelvis en nyemission, omfattas 
dessa av ett tidigare äktenskapsför-
ord eller bör ett nytt äktenskapsför-
ord upprättas? Ska även avkastning 
omfattas? Omfattas de tjänstepen-
sioner som aktieägare kan inneha 
rätt till i bolaget av äktenskapsför-
ordet? Ska tjänstepensioner (eller 
dess värde) överhuvudtaget ingå i 
bodelning?

Hur påverkar allt detta situatio-
nen för den make som inte innehar 
del i bolaget? Vad blir konsekven-
serna vid ett förordnande om att 
aktieinnehavet och dess avkastning 
görs till enskild egendom? Ska den 
andra maken få ”kompensation” till 
exempel genom att dennes andel av 
bostaden görs till enskild egendom? 

MAKARS FÖRSÖRJNING EFTER  
ÄKTENSKAPSSKILLNAD
Ytterligare att beakta vid avtals-
skrivning är hur en make/maka kla-
rar sin försörjning efter en eventuell 
äktenskapsskillnad eller vid döds-
fall? Hur ser makarnas respektive 
pensionsinnehav ut? Bör/kan dessa 
kompletteras? Kan ytterligare avtal 
om till exempel underhållsbidrag 
ingås? 

INTERNATIONELLA FRÅGOR
Denna artikel rör endast frågor där 
båda parterna omfattas av svensk 
lag och av svensk jurisdiktion. Kan 
ena parten göra gällande utländsk 
lag eller utländsk jurisdiktion blir 
frågeställningarna än mer kompli-
cerade. I så fall krävs ytterligare un-
dersökningar och överväganden. 

SÄRSKILT OM RÅDGIVARENS ROLL
Många av de frågor som berörts i 
denna artikel kanske inte är aktuella 
för det stora flertalet personer som 
ingår samboförhållande eller äkten-
skap/partnerskap. Men en rådgivare 
måste vara beredd på att frågorna 
kan uppkomma och beredd att bi-
stå klienterna/kunderna med råd 
härom. 

Vidare är det givet att situatio-
nen kan komma att förändras under 
äktenskapets gång. Då bör parter-
na helt enkelt göra de förändring-
ar som den nya situationen krä-
ver (allt är möjligt medan man är 
överens – det är mycket svårare när 

tvist redan uppstått …). Jag brukar 
rekommendera mina klienter att gå 
igenom sina handlingar en gång per 
år för att se att de fortsatt är aktuel-
la, så att de är ”levande dokument”. 

Jag är även av uppfattningen att 
det är mycket svårt, för att inte i 
många fall säga omöjligt, att före-
träda båda parterna vid upprättande 
av ovanstående handlingar. Parterna 
har ofta medvetet eller omedvetet 
olika intressen och även olika förut-
sättningar. En part kan exempelvis 
redan vara i en form av beroende-
ställning i förhållande till den andre. 

Något stöd i lagstiftning eller i 
riktlinjer från till exempel Advokat-
samfundet för min ståndpunkt har 
jag inte. Dock finns sådana princi-
per för avtalets giltighet i andra län-
der: till exempel att parterna inför 
äktenskapsförordets ingående ger 
fullständig information om sin eko-
nomiska situation samt vidare att 
parterna haft separata rådgivare. 
Ofta talar man även om kostnads-
skäl för nuvarande ordning, men 
samtidigt vet vi att om tvist uppstår 
kan såväl den materiella förlusten 
för en part vida överstiga nedlagd 
kostnad. Vidare har man ombuds-
kostnaden vid tvist att beakta. 

Formellt är det således inget som 
hindrar att man ger en gemensam 
rådgivning. Detta gäller således 
även rådgivning till makar oavsett 
om den ene innehar en betydande 
förmögenhet, ett mycket välbetalt 
arbete, stora pensionsavsättningar 
och den andre är utan förmögenhet 
eller arbete. Det säger sig egentli-
gen självt att det troliga är att de har 
olika intressen.

Slutligen kan jag inte nog poäng-
tera vikten av att, om man väljer 
att rådge båda parter gemensamt, 
var och en får bästa möjliga indivi-
duella råd, fullständig information 
om rättigheter och skyldigheter, en 
genomgång av ovanstående fråge-
ställningar och konsekvensanalys, 
samt en fullständig redogörelse om 
konsekvenserna av avtalet och dess 
verkan vid separation/skilsmässa/
dödsfall. Kort sagt allt det som var 
och en kan förvänta sig av sitt egna 
ombud. 

Fredric Renström    
Advokat 

PRAKTISK JURIDIK
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Fotot här borde få en hedersplats i laboratorierna hos 
några av Sveriges mest lovande cancerforskare – det 
är nämligen en generös gåva från sjuksköterskan Anna 
Lundgren som bidrar till att göra deras forskning möjlig. 
 I sitt testamente hade Anna Lundgren skrivit att 
aktier för över 10 miljoner kronor samt värdefulla 
 möbler och prydnadsföremål skulle tillfalla Svenska 
Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, och använ-
das för cancer- och stamcellsforskning. 
 Att Anna Lundgren kunde ge en så stor gåva till SSMF 
hade två viktiga förklaringar. 
 Dels började hon redan under sina första år som 
sjuksköterska att köpa små poster aktier i svenska stor-
bolag – aktier som med tidens gång och Annas banks 
förvaltning växte allt mer i värde. 
 Dels var Anna en mycket sparsam person. ”Hon var 
mycket generös mot sina vänner och mot människor 
som på olika sätt hjälpt henne men oerhört snål mot sig 
själv,” berättar väninnan Marlene Sverkersson. 
 ”Anna hade enkla vanor och unnade sig till exempel 
aldrig att gå på bio eller teater. När jag på senare år – 

Anna blev 97 år – hjälpte henne att köpa kläder var hon 
mycket noga med att det måste vara billigt.” 
 Att Anna Lundgren ville stödja just cancerforskning 
är lättförståeligt. Som sjuksköterska på Södersjukhuset 
i Stockholm och företagssjuksköterska på SARA-bola-
get såg hon hur cancer ständigt skördade nya offer. 
 Cancer grep också bokstavligen in i Anna Lundgrens 
eget liv. Hennes stora kärlek, en präst som hon var för-
lovad med, gick bort i cancer. 
 Dessutom fick Anna Lundgren själv en cancerdiagnos 
i 80-årsåldern – den gången lyckades dock läkarna få 
bukt med cancern. 
 För Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, 
SSMF, blev Anna Lundgrens gåva ett viktigt tillskott i 
kampen mot cancer – en av de många sjukdomar där 
SSMF stödjer forskare på deras väg mot nya viktiga 
genombrott i forskningen. 
 Ett kännetecken hos SSMF, som kanske bidrog till att 
Anna Lundgren valde att stödja just SSMF, är sparsam-
het. SSMF:s omkostnader ligger avsevärt under den 
gräns som 90-konto satt upp.

Sjuksköterskan som skänkte alla sina  
besparingar till medicinsk forskning.

Läs om leg. sjuksköterskan Anna Lundgren som testamenterade över  
10 miljoner kronor till svensk medicinsk forskning.
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Hur går det till när advokatbyrån 
ordnar läxverkstäder?

– Ett antal elever som är ut-
valda av rektorer för olika  
skolor i utsatta områden till-
sammans med NU: Nolla Utan-
förskapet kommer till oss och 
till andra advokatbyråer och fö-
retag och får hjälp med läxläs-
ning varje vecka under läsåret. 
Det är elever från årskurs nio 
och gymnasiet. Vi hjälper dem 
med de läxor de har, i alla äm-
nen. 

– En del i projektet är att ung-
domarna får komma ut på fö-
retag med allt vad det innebär: 
att anmäla sig i receptionen 
och hur man hälsar på männ-
iskor och så vidare, men också 
att komma bakom fasaden. De 
ska få se en annan miljö än de 
är vana vid och känna att de kan 
umgås med människorna där 
för att avdramatisera det. Hu-
vudsyftet med hela projektet är  
att motverka segregation. En 

stor del i det är att känna sig 
trygg i andra miljöer bortom 
ens vardag.

Hur många advokatbyråer och 
andra företag medverkar?

– I Stockholm har man haft 
rena juridikläxverkstäder på fö-
retag och byråer. I Göteborg och 
Malmö är marknaden mindre – 
det finns inte så många företag 
som har stora juristavdelningar 
– så där deltar även till exempel 
teknik- och it-företag utöver ad-
vokatbyråer. Men vi är ett tiotal 
advokatbyråer och andra företag 
på respektive ort, och ännu fler 
i Stockholm. 

– Vi på MAQS i Göteborg 
och Malmö har varit drivande 
i att engagera andra företag, och 
vi i Göteborg har hjälpt till med 
att få igång verkstäderna i Mal-
mö. I Göteborg börjar verksam- 
heten nu till höstterminen, 
och i Malmö blir det efter års-
skiftet.

Vilken nytta har de medverkande 
av bakgrunden från advokat-
byrå?

– I Stockholm uttryckte elev-
erna att den stora behållningen 
var att de fick hjälp med att an-
gripa en uppgift, helt enkelt att 
lära sig metoden, vilket de kän-
de var oerhört värdefullt. Är det 
någonting vi jurister kan, så är 
det just metod – vad frågeställ-
ningen är, hur vi ska angripa den 
och var vi ska börja. Men också 
att se hur det är att arbeta på en 
advokatbyrå.

Vilka tog initiativet till kontakt 
mellan advokatbyråerna och or-
ganisationen?

– I MAQS:s fall var det vi som 
tog kontakt med professor Sanna 
Wolk som har grundat NU: Nolla 
Utanförskapet. Vi har länge haft 
på vår agenda att arbeta just mot 
segregation. Det är svårt att hitta 
bra integrationsprojekt, men vi 
tycker att det här är ett bra pro-

jekt – det känns relevant och vi 
känner att vi kan göra nytta.

Vilka byråer medverkar förutom 
MAQS?

– De övriga advokatbyråer 
som medverkar är Baker Mc-
Kenzie, Delphi, Gulliksson, Kas-
tell, Mannheimer Swartling och 
Moll Wendén. 

Hur många från ert kontor är en-
gagerade?

– Det kommer att vara mellan 
tio och femton personer, juris-
ter och administrativ personal. 
Vi tar emot omkring tio elever.

Vad hoppas du på att få ut av 
projektet?

– Jag får energi. Alla männ-
iskor mår bra av att hjälpa och 
vidga sina vyer. För byrån är det 
något att samlas kring tillsam-
mans, något som stärker gemen-
skapen. Ytterst är det samhälls-
engagemang. MA

Läxverkstad på byrån ska motverka segregation

I STOCKHOLM UTTRYCKTE 
ELEVERNA ATT DEN  STORA 
BEHÅLLNINGEN VAR ATT 
DE FICK HJÄLP MED ATT 
ANGRIPA EN UPPGIFT, 

HELT ENKELT ATT LÄRA 
SIG METODEN, VILKET 

DE KÄNDE VAR OERHÖRT 
 VÄRDEFULLT. 

MÅNADENS ADVOKAT

ANNICA BÖRJESSON
Delägare på MAQS Advokatbyrå i 
Göteborg, som har varit drivande 
för att byråns kontor ska med-
verka i organisationen NU: Nolla 
Utanförskapets läxverkstäder.
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AKTUELLT Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se  

Två veteraner tackar för 
sig i disciplinnämnden
Under året har två långvariga ledamöter lämnat disciplin-
nämnden: Lotty Nordling, offentlig representant i nämnden 
sedan 2006, och Dan Bullarbo, vald ledamot sedan 2009. 

Tidskriften Advokaten frågade dem om hur de ser 
på sina år i nämnden.

Lotty Nordling

– Det har gett mig en god kunskap 
om vardagen för advokater inom 
olika områden och de svårigheter 
och utmaningar som de ställs 
inför. I nämnden har det gett mig 
ett gott och glatt kamratskap och 
– minst lika viktigt – en intellek-
tuell stimulans i de prestigelösa 
diskussioner på hög nivå som 
förekommer i nämnden och pröv-
ningsavdelningarna.

– Jävsfrågorna har nog varit de 
allra svåraste.

– Disciplinnämndens tillsyn och 
utveckling av advokatetiken är 
en nödvändighet för att kunna 
upprätthålla en fri och oberoende 
advokatkår.

Dan Bullarbo

– Jag har trivts väldigt bra med 
arbetet i disciplinnämnden. Dis-
kussionerna på sammanträdena 
är intellektuellt stimulerande och 
utvecklande på alla sätt. Det har 
också varit inspirerande att få 
möjlighet att träffa och lära känna 
kollegor från hela landet och 
inom olika rättsområden. Vidare 
har det varit en förmån att få lära 
känna alla duktiga medarbetare 
på kansliet.

– De svåraste ärendena att han-
tera tycker jag har varit de alltmer 
komplicerade intressekonflikts-
ärendena, där det många gånger 
är fråga om pågående omfattande 
affärsjuridiska tvister. Utgången 
av prövningen kan få stora kon-
sekvenser för klient, ombud och 
advokatbyrå.

 – Disciplinnämndens verksamhet 
är avgörande för att upprätthålla 
advokattitelns kärnvärden: obe-
roende, lojalitet, tystnadsplikt och 
frånvaro av intressekonflikt. Det är 
dessa värden och upprätthållandet 
av dessa som särskiljer oss från 
andra juristkonsulter och som gör 
oss konkurrenskraftiga på mark-
naden. Det är genom advokateti-
ken som det förtroende advokat-
yrket åtnjuter har byggts upp.

Vad har det gett dig att sitta i disciplinnämnden?

Vilka frågor har varit de svåraste att komma fram till beslut i?

Varför är disciplinnämnden viktig?

Konstsamarbete kan ge inspiration
Även affärsadvokater behöver 
kultur. Den insikten har fått Mann-
heimer Swartling att inleda ett 
samarbete med Moderna museet. 

Advokatbyrån Mannheimer 
Swartlings samarbete med 
 Moderna museet inleddes redan 
2015 och innebär att byrån bi-
står med juridisk rådgivning vid 
behov. 

Mannheimer Swartling be-
rättade om samarbetet vid ett 
kvällsseminarium i juni. Byråns 
managing partner Jan Derne-
stam förklarade där att ett syfte 
med samarbetet är att inspirera 
byråns anställda och delägare, 
och uppmuntra dem att bilda sig 
kulturellt. 

Seminariebesökarna fick 
sedan en presentation av den 
nyöppnade utställningen En resa 
genom träsk och förvirring med 
små glimtar av luft, av konst-
närerna Nathalie Djurberg och 
Hans Berg. Därefter berättade 
Moderna museets chef Daniel 
Birnbaum och advokaterna Chris-
tian Pfeiff och Ludwig Metz om 
den komplicerade juridiken kring 
nazistulna konstverk. Frågan är 
högaktuell genom diskussionerna 
kring Oskar Kokoschkas målning 
”Marquis Joseph de Montesquiou-
Fezensac”, där arvingar till en 
judisk konsthandlare har gjort 
anspråk på tavlan, som ägs av 
Moderna museet.

Svenska vinnare i European Moot Court Competition
Svenska juriststudenten Märit Thomasdotter fanns med i det vin-
nande laget när processtävlingen The European Human Rights Moot 
Court Competition avgjordes i Europadomstolen i Strasbourg i maj. 
Märit Thomasdotter studerar sedan tre år tillbaka på IE Law School 
i Madrid, vars lag kammade hem segern i den sjätte upplagan av 
tävlingen.

Advokat återvänder 
till Konkurrensverket
Marie Östman blir ny chefsjurist 
på Konkurrensverket. Hon kom-
mer närmast från arbete på 
advokatbyrån Vinge där hon haft 
inriktning på konkurrensrätt i EU 
och Sverige. 

Marie har även arbetat på 
Näringsdepartementet med kon-
kurrens- och statsstödsfrågor. 
Hon är medförfattare till stan-
dardverket ”Konkurrensrätt – en 
handbok”.

Vinge prisades 
för jämställdhet
Advokatfirma Vinge har för sjätte 
gången utsetts till den advo-
katbyrå i Sverige som kommit 
längst med jämställdhetsarbetet. 
Utmärkelsen delades ut den 14 
juni i London av European Women 
in Business Law Awards. Vid 
ceremonin utsågs även Vinges 
delägare Maria-Pia Hope, Chris-
tina Kokko och Charlotte Levin till 
IFLR 1000 Women Leaders.

Källa: InfoTorg Juridik

Installationsvy – Nathalie Djurberg & Hans Berg.
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Nya uppdrag och priser
l Mikael Björk 
har utsetts till 
överåklagare och 
chef för Åklagar-
myndighetens 
utvecklingscentrum i Göte-
borg. Han har tidigare varit 
vice överåklagare vid samma 
utvecklingscentrum.

l Jonas Trolle har utsetts till 
chef för Center mot våldsbe-
jakande extremism som inrät-
tades vid Brå den 1 januari 
2018. Jonas Trolle är i dag po-
liskommissarie och biträdande 
lokalpolisområdeschef på 
Södermalm i Stockholm.

l Advokat 
Erica Antonovic 
har av Advokat-
firman Synch 
utnämnts till 
ansvarig för byråns advisory 
services.

l Advokaten Tommy Petters-
son, tidigare vid Mannheimer 
Swartling, börjar på Setter-
walls, där han ska arbeta med 
EU- och konkurrensrätt. 

l Johan Cederblad, advokat 
inom arbetsgruppen miljörätt, 
Matthias Pannier, advokat och 
Rechtsanwalt verksam inom 
M&A, samt Richard Wessman, 
advokat inom immaterialrätt, 
har valts in som nya delägare i 
Advokatfirman Vinge. 

l Marcus Isgren har av 
regeringen utsetts till ny 
ordförande och chef för All-
männa reklamationsnämnden. 
Marcus Isgren är i dag rådman 
och administrativ direktör vid 
Södertörns tingsrätt.

l Advokat Christoffer Mang-
elus är ny delägare i Delphi, 
med ansvar för att leda och 
utveckla Delphi i Göteborgs 
M&A/corporategrupp.

l Advokaterna Johanna Hål-
lén och Martin Gynnerstedt 
har utsetts till delägare i Ad-
vokatfirman Fylgia.

l Advokaterna Sara Axelsson, 
Frida Larsson, Robert Sved-
jetorp och Emma Svensson är 
nya delägare i advokatbyrån 
Kaiding.

AKTUELLT

God stämning vid fullmäktigemötet
Årets Advokatfullmäktige hölls 
i juni i Stockholm. Vid mötet 
delades Advokatsamfundets 
journalistpris ut. 

Vid Advokatsamfundets full-
mäktigemöte den 14 juni, utde-
lades Advokatsamfundets jour-
nalistpris till Negra Efendić, 
reporter på Svenska Dagbladet. 
Negra Efendić fick priset för 
sina reportage i migrations- och 
integrationsfrågor.

Advokatsamfundets ordfö-
rande Christer Danielsson kon-
staterade i sitt anförande att det 
hänt mycket i Advokatsamfundet 
och omvärlden under det gångna 
året. Ordföranden valde dock att 
helt fokusera på metoo-debatten 
och dess efterverkningar.

De berättelser som kommit 
fram genom juristkvinnornas 
upprop #medvilkenrätt beskrev 
Christer Danielsson som ”be-
drövlig och nedslående läsning”. 
Danielsson berättade sedan vad 
Advokatsamfundet gjort i frå-
gan hittills, bland annat i form 
av en arbetsgrupp inom styrel-
sen, ett seminarium och en re-

ferensgrupp som ska tillsättas 
inom kort. Avslutningsvis gav 
han också ett löfte.

– Jag kan försäkra att vi från 
samfundets sida kommer att ha 
fortsatt fokus på denna fråga i 
vid mening och att vi ska göra 
vad vi kan för att driva på, fast-
slog Christer Danielsson.

Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg pre-
senterade advokatkårens sam-
mansättning och uppfattningar 
i en rad frågor, med utgångs-
punkt i den undersökning som 
Advokatsamfundet genomfört 
med hjälp av undersökningsfö-
retaget Novus.

Anne Ramberg pekade på att 
advokatbyråerna just nu ver-
kar i en tydlig högkonjunktur, 
vilket bland annat märks på att 
det under 2017 tillkommit re-
kordmånga biträdande jurister. 
Det är också tydligt att såväl 
lönsamheten som omsättning-
en ökar för byråerna.

Två nya ledamöter, Fredrik 
Ungerfält från Göteborg och 
Anna Ulfsdotter Forsell från 
Stockholm, valdes in i styrelsen 
av fullmäktige. Även disciplin-
nämnden fick två nya ledamö-
ter, Anna Steen från Malmö samt 
Polyana Jensell från Göteborg.

advokatsamfundets ekonomi konsta-
terades vara god, och fullmäk-
tige sa ja till styrelsens förslag 
om att sänka årsavgiften med 
400 kronor. Från och med i år är 
årsavgiften därmed 5 400 kronor 
per ledamot. Fullmäktige antog 
också den stadgeändring som 
föreslagits efter en motion vid 
förra årets fullmäktigemöte, och 
som bland annat tydliggör valbe-
redningens sammansättning och 
arbetssätt.FO
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Negra Efendić tar emot Advokatsamfundets journalistpris av samfundets generalsekreterare vid fullmäktigemötet.

Disciplinnämndens ordförande 
Börje Samuelsson och Mia Edwall 
Insulander, ledamot av Advokat-
samfundets styrelse.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Adrell, Roland: Juridik i kommu-
nala bolag : en praktisk guide / 
Roland Adrell, Robert Moldén 
(2. uppl.  Norstedts juridik. 
288 s.) 

Ahlin, Per: Juridik och politik : en 
introduktion (Jure. 72 s.)

Bengtsson, Bertil: Skade-
ståndslagen : en kommentar 
m.m. / Bertil Bengtsson,  
Erland Strömbäck (6. uppl. 

Norstedts juridik. 539 s. Gula 
biblioteket)

Edmar, Malin: Internetpublicering 
och sociala medier : en juridisk 
vägledning (6. uppl. Norstedts 
juridik. 280 s.)

Ersättning vid personskada / Ma-
deleine Randquist (red.) ; Mag-
nus Granlund et al. (24. uppl. 
Studentlitteratur. 967 s.)

Essen, Ulrik von: Arbete i offent-
lig förvaltning (2. uppl. Nor-
stedts juridik. 222 s.)

GDPR : juridik, organisation och 

säkerhet enligt dataskyddsför-
ordningen / David Frydlinger, 
Tobias Edvardsson, Caroline 
Olstedt Carlström, Sandra Bey-
er (Norstedts juridik. 351 s.)

Hellborg, Sabina: Diskrimine-
ringsansvar : en civilrättslig 
undersökning av förutsättning-
arna för ansvar och ersättning 
vid diskriminering (Iustus. 
527 s. Skrifter från Juridiska 
fakulteten i Uppsala ; 136. Diss. 
Uppsala universitet, 2018)

Holmgård, Lars: Notarietvistemål 

(2. uppl. Norstedts juridik.  
346 s.) 

Kaldal, Anna: Vetenskapskrav på 
uppsatser i rättsvetenskap – 
handfasta tips / Anna Kaldal, 
Gustaf Sjöberg (Jure. 64 s.) 

Kritiskt tänkande inom Euro-
parätten : sex reflekterande 
artiklar / Jaan Paju (red.) ; 
Helene Andersson, Antonina 
Bakardjieva Engelbrekt, Ulf 
Bernitz, Claes Granmar, Björn 
Lundqvist (Ragulka förlag.  
106 s.)

 LÄSTIPS

Studier rörande påföljdspraxis med mera
Författare: Martin 
Borgeke, Catharina 
Månsson, Gina  
Kezovska
Förlag: Jure
En ny aktualiserad 
sjätte upplaga av 
denna kommenterande 
praxissammanställ-
ning som redogör för 
domstolarnas praxis 
rörande påföljdsbestämning. Rättsfall från 
Högsta domstolen samt lagändringar till och 
med början av april 2018 har beaktats samt 
RH-referat till och med referat 2017:37. Boken 
finns både som elektronisk utgåva och i tryckt 
version. Den elektroniska utgåvan av boken 
som gavs ut första gången 2015 uppdateras 
regelbundet ungefär en gång per år. Innehållet 
i den tryckta upplagan av boken är identiskt  
med den nya elektroniska utgåvan och är i för-
hållande till föregående tryckta upplaga (2013) 
grundligt omarbetad och utvidgad.

De europeiska civilprocessförordningarna : 
en kommentar
Författare: Samuel 
Rudvall, Fredrik 
 Sjövall
Förlag: Norstedts 
juridik
En kommentar till fyra 
EU-förordningar på 
det internationellt pro-
cessrättsliga området:  
Bryssel I-förordningen 
(domstols behörighet 
och verkställighet), småmålsförordningen, 

förordningen om europeiskt betalningsfö-
reläggande och förordningen om europeisk 
exekutionstitel. Förordningarna kommenteras 
artikel för artikel och det ges en översikt över 
europeisk standardlitteratur i anslutning till 
respektive bestämmelse. Svensk och europe-
isk rättspraxis tas upp samt även komplette-
rande lagstiftning till förordningarna. 

De europeiska civilprocessförordningarna 
utgör den praktiskt viktigaste delen av den 
europeiska – och således även den svenska 
– internationella processrätten. I denna bok 
samlas fyra förordningar med gemensamt till-
lämpningsområde för förmögenhetsrättsliga 
tvister. Den internationella processrätten 
avseende vanliga förmögenhetsrättsliga tvis-
temål regleras i den centrala Bryssel I-förord-
ningen, tvister om mindre värden i småmåls-
förordningen, betalningsförelägganden i en 
förordning för sig och verkställighet av vissa 
exekutionstitlar i ytterligare en specialförord-
ning. Förordningarna kommenteras artikel för 
artikel och det ges en översikt över europeisk 
standardlitteratur i anslutning till respektive 
bestämmelse. EU-domstolens rikhaltiga praxis 
på området tas upp liksom svenska domstols-
avgöranden samt till förordningarna komplet-
terande lagstiftning av relevans.  

 SEMINARIUM
Advokaten och sociala medier
Användandet av sociala medier har ökat 
markant under senare år. Även advokater 
och advokatbyråer använder sig i allt större 
utsträckning av sociala medier på olika sätt 
– vissa köper reklam på Facebook, andra star-
tar Youtube-kanaler eller deltar i podcasts. 
Sociala medier används vidare i allt större 
utsträckning för informationsinhämtning. Mot 
denna bakgrund bjuder Stiftelsen Juridiska 
biblioteket in till seminarium den 15 oktober 
2018 på temat ”Advokaten och sociala medier”. 
Seminariet kommer att ta upp hur sociala 
medier kan användas för kunskapsinhämtning 
och kunskapsspridning, hur advokater kan 
behöva förhålla sig till desinformationskam-

panjer och drev samt olika ansvarsfrågor. 
Hela programmet finns att se på bibliotekets 
hemsida. Seminariet äger rum i advokatsam-
fundets lokaler den 15 oktober kl 13–16. För 
information kontakta bitte.wolkert@advokat-
samfundet.se.
 
 KOMMENTAR
Kommentar till nya samtyckeslagen
Den 1 juli trädde en ny sexualbrottslagstift-
ning i kraft. Den nya samtyckeslagen innebär 
att gränsen för straffbar gärning ska gå vid 
om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivil-
ligt eller inte. Boken Brottsbalken 6 kap. av 
Petter Asp och Göran Nilsson som kommente-
rar de nya bestämmelserna i 6 kapitlet är en 
tryckt version av Karnov Groups Lexinokom-
mentar.
 
 BOK
Vänbok till 
Fredrik 
 Wersäll, 
red. Agneta 
Bäcklund, 
Anders Eka, 
Thomas 
Rolén, 
David 
Säfwe, 
Iustus.
Fredrik 
Wersäll har 
haft en rad 
höga be-
fattningar 
inom domstolar och myndigheter, bland annat 
som riksåklagare, justitieråd i Högsta dom-
stolen och rättschef i Justitiedepartementet. 
Den 1 september 2018 tillträder han upp-
draget som ny riksmarskalk. Denna vänbok 
tillägnas Fredrik Wersäll med anledning av att 
han våren 2018 efter tio år lämnade tjänsten 
som hovrättspresident i Svea hovrätt. De  
cirka 30 bidragen är författade av vänner och 
kollegor.

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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AKTUELLT

Larsson, Nils: Kommersiella 
hyres- och arrendeavtal i prak-
tiken / Nils Larsson, Stieg 
Synnergren (6. uppl. Norstedts 
juridik. 313 s.)

Ledendal, Jonas: Offentlighet i 
det digitala samhället : vidare-
utnyttjande, sekretess och 
 dataskydd / Jonas Ledendal, 
Stefan Larsson, Joakim Wern-
berg (Norstedts juridik. 323 s.)

Lindahl Toftegaard, Eva: Offentlig 
upphandling : LOU och upp-
handlingsprocessen (Student-
litteratur. 319 s.)

Lundqvist, Ulf: Processuella avtal 
i brottmål (2. uppl. Bokbyrån. 
180 s.)  

Lynge Andersen, Lennart: Aftale-
lovens § 36 : fra kontraktfrihed 
til urimelighedskontrol (Køben-
havn : Ex Tuto, 2017. 512 s.)

Olsen, Lena: Kommunikations-
samhället i juridiken (Iustus. 
145 s.) 

Parment, Anders: Marknadsfö-
ring (2. uppl. Studentlitteratur. 
498 s.)

Påhlsson, Robert: Konstitutionell 
skatterätt (4. uppl. Iustus. 137 s.)

Rådman, Fredrik: Uppgiftsutläm-
nande : handbok för socialtjäns-
ten (Norstedts juridik. 129 s.)

Ågren, Jack: Brott och straff : 
en grundbok i straffrätt (Nor-
stedts juridik. 127 s.)

Österberg, Tommy: Samfällighe-
ter : handbok för samfällighets-
föreningar (12. uppl. Norstedts 
juridik. 228 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Anne Ramberg diskuterade 
civil olydnad i SVT
I SVT:s Morgonstudion den 31 juli 
diskuterade Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ram-
berg civil olydnad från principiella 
utgångspunkter med före detta 
chefsåklagaren Sven-Erik Alhem. 

Anne Ramberg hade ett par da-
gar tidigare tagit upp ämnet i sin 
blogg och på Twitter. Inlägget fick 
mycket uppmärksamhet.

Även Advokatsamfundets 
ordförande Christer Danielsson 
uttalade för egen del på samfun-
dets webbplats att det som sas i 
tweeten om en persons agerande 
i samband med ett försök att 
stoppa en utvisning inte skulle 
förstås som ett ställningstagande 
från Advokatsamfundets sida till 
det lagliga eller lämpliga i age-
randet.

 MEDIERNA

”Polisers dödsskjutningar måste 
utredas oberoende av polisen”
Den tragiska dödsskjutningen 
av en 20-årig man med Downs 
syndrom tydliggör behovet av en 
nationell enhet, fristående från 
polisen, med uppgift att utreda 
polisskjutningar med dödlig ut-
gång eller allvarliga skador. 

Det skrev sammanlagt tio 
 advokater och jurister vid Advo-
katerna Hurtig & Partners i en 
debattartikel i Dagens Nyheter 
den 8 augusti. Debattörerna läm-
nade i artikeln en rad förslag på 
hur utredningarna av polisvåld 
kan förbättras.

FYRA FRÅGOR TILL … MARTIN JOHANSSON 

Undervisning och advokatverksamhet
– en givande växelverkan
Advokat Martin Johansson har 
valt att kombinera sin advo-
katverksamhet med forsk-
ning och undervisning. Nu 
utnämns han till hedersdoktor 
vid juridiska institutionen vid 
Handelshögskolan i Göteborg 
för sina insatser. 

Stort grattis till din utnämning 
till hedersdoktor. Vad betyder 
utnämningen för dig?

– Det är verkligen hedrande 
och fantastiskt roligt. Jag ser 
det framför allt som ett bevis 
på att mitt arbete uppskattas.

Du får titeln för ditt framgångs-
rika samarbete med lärare och 
forskare på juridiska institutio-
nen och för dina bidrag till forsk-
ningen inom internationell rätt. 
Varför har du valt att behålla 
denna koppling till akademin?

– Jag ser det som en mycket 
givande växelverkan. Kvalite-
ten på mitt arbete förbättras 
genom samarbete och diskus-
sion med lärare, forskare och 
studenter på universitet, och 
jag hoppas att jag kan bidra till 
deras förståelse av hur EU-rätt-
en tillämpas i praktiken. Vad 
gäller studenterna är det dess-
utom en underbar känsla att 
få bidra till deras förståelse av 
och entusiasm för EU-rätten.

Du är verksam i Bryssel och har 
även arbetat vid EU:s och EFTA:s 
domstolar. Vad är det som intres-

serar dig med just den internatio-
nella rätten?

– Framför allt den internatio-
nella rättens integration i den 
nationella rätten samt det fak-
tum att det finns regler som 
även stater måste respektera, 
regler som – under vissa för-
utsättningar – enskilda, såväl 
fysiska som juridiska perso-
ner, kan åberopa inför domsto-
lar för att skydda sina rättighe-
ter. Inom EU är EU-domstolen 
en garant för rättsstaten och 
dess domar är bindande även 
för medlemsstaterna.

Vilka är de största avgörandena 
och lagförslagen som du väntar på 
från EU-domstolen och EU just nu?

– Vad gäller avgöranden är 
det väl – om man, så att säga, 

får tala lite i egen sak – framför 
allt domen i Swedish Matchs 
mål vid EU-domstolen röran-
de snusförbudet i EU:s tobaks-
direktiv från 2014 samt domen i 
HH Ferries mål vid tribunalen 
rörande det statliga stöd som 
Sverige och Danmark ger till 
Öresundsbron.

– Med avseende på lagför-
slag, kan nämnas direktiv-
förslaget om bekämpande av 
bedrägerier som rör andra be-
talningsmedel än kontanter, 
vilket är en del av EU:s svar 
på europeiska företags cyber-
säkerhetsutmaningar. En an-
nan intressant ny lagstiftning 
är EU:s förordning mot omoti-
verad geoblockering, som ska 
tillämpas från och med den  
3 december i år. 
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BAKGRUND
Med anledning av att det i me-
dia och på sociala medier före-
kommit uppgifter med påståen-
de att advokat A ska ha anlitat 
den numera för terrorbrottet på 
Drottninggatan åtalade och av 
tingsrätten dömda X har Advo-
katsamfundet genom skrivelse 
av den 5 februari 2018 ombett A 
att besvara följande frågor. 

–   Har X varit din klient? 
–   Enligt uppgift i media har X 

utfört arbete på fastigheter 
på Z-ön som ägs av dig eller 
dig närstående. Är det kor-
rekt? Om så, har du erlagt 
sociala avgifter och preli-
minär skatt för arbetet?

ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som kom in till 
Advokatsamfundet den 8 febru-
ari 2018, anfört följande. 

X har inte varit hennes klient. 
Arbetet på Z-ön utfördes av 

företag som hade anställda på 
plats. Hon vet inte om X utfört 
arbete på deras fastighet. Om X 
har utfört arbete på deras fast-
ighet, så har X varit anställd av, 
eller anlitats av det företaget. De 
har tidigare anlitat företaget ett 
antal år tidigare för arbete på 
deras bostad i W-stad. Projek-

teringen och renoveringen har 
skötts av hennes make, B. 

Hon har inte erlagt sociala av-
gifter och preliminär skatt för 
arbetet utan har utgått från att 
arbetsgivaren har erlagt avgifter 
och preliminär skatt för samtliga 
anställda.  

YTTERLIGARE TILLSKRIVNING 
OCH SVAR
Advokatsamfundet har, genom 
skrivelse daterad den 2 mars 
2018, ombett A att yttra sig över 
att innehållet i hennes svar inte 
överensstämmer med innehållet 
i polisens finansiella utredning 
som genomförts under förun-
dersökningen gällande terror-
brottet på Drottninggatan. 

I den finansiella utredningen 
har gjorts en sammanställning 
över X:s överföringar till res-
pektive från andra privatperso-
ner. I denna sammanställning 
finns bland annat följande upp-
gifter.

A har i yttrande, som inkom 
till Advokatsamfundet den 14 
mars 2018, angett att hon vid-
håller vad som tidigare anförts 
och tillagt följande. 

Det är hennes man, B, som har 
skött projekteringen och reno-
veringen av familjens fritidshus 
på Z-ön. Betalningen för renove-
ringsarbetet av fritidshuset har 
skett till det bankkonto som har 
angivits av det anlitade företa-
get. Betalningarna till företaget 
har skett från hennes fars bank-
konto och från hennes och hen-
nes makes gemensamma bank-
konto. Deras privata bankkonto 
står således i både hennes och 
hennes makes namn, men det är 
hennes make som har skött be-
talningarna till det av företaget 
angivna kontot. All renovering 
har skett via det anlitade före-
taget.

Till yttrandet har bifogats 
kontovillkor för privatkonto i 
bank i vilket anges att kontoha-
vare är A och B. 

ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Vid sammanträde den 13 april 
2018 beslutade Advokatsamfun-
dets styrelse att ta upp ett dis-

ciplinärende mot A. I samband 
med underrättelsen av beslutet 
ombads A komma in med följan-
de uppgifter:

–   Namn och organisations-
nummer avseende det före-
tag som anlitades för reno-
veringen.  

–   Redogörelse över vilka in-
struktioner som lämnades 
till dem avseende betalning 
för arbetet.

–   Vilken mottagare och vil-
ket kontonummer som fö-
retaget angav att betalning 
skulle ske till. 

A ombads även ge in det un-
derlag som legat till grund för 
betalningen i form av fakturor 
eller skriftliga instruktioner. 

I yttrande, som kom in den 
1 maj 2018, anförde A bl.a. föl-
jande. 

Entreprenören som anlitades 
heter C, med enskild firma, D, 
org.nr. vvvvvv-vvvv. Skälen till 
att just den entreprenören anli-
tades var följande.

Hon och hennes make renove-
rade sin fastighet i W-stad kring 
2011. Inför renoveringen sökte de 
hantverkare bl.a. via olika sidor 
på nätet, där man även kan för-
klara vad man vill ha hjälp med, 
varpå man får offerter från olika 
entreprenörer.

D hittades till slut via Block-
et av hennes make. Entreprenö-
ren besökte och var en av de en-
treprenörer som lämnade offert 
för arbetet i W-stad. Vid kont-

3 Advokat hade inte hanterat eller medverkat till betalningar 
på ett sätt som advokaten kunde ställas till ansvar för. 
Ingen åtgärd.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2018

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET

Datum Text Insättning Uttag Motpart
2015-09-16 JOBB Z-ön 10 000,00  A och B

2015-10-05 vvvvvvvvvv 23 450,00  A och B

2015-10-16 Z-ön 29 300,00  A och B

2015-10-26 BETALNING 12 658,00  A och B
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 kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Lagen om kollektiv 
förvaltning av 
upphovsrätt
En kommentar

Rickard Sobocki
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Ackord

lars eric gustafsson
hans renman 

Baksidestexten är alltid svart på vit bakgrund. Typsnittet är Bliss 2 
Regular 10,5/13 pt, och texten vänsterställd. Om man i baksidestexten 
refererar till Boktitel så kursiveras den. 

Nytt stycke börjar med indrag på 4,5 mm, liksom punktupp-
räkningar (se nedan) har en tab på 4,5 mm. Ovanför och nedan för 
punktuppräkning (och liknande) används en halv blankrad:

Agnis as magnate mporrum cusapis cideliciate que nis molor re, 
earior repelle ntiatem harume por maximi, sae nima nis aut fuga. Aris-
tiuria asimpelentem aciur? Eprovit iaestrum resecus aliquo volupita 
Agnis as magnate mporrum cusapis cideliciate que nis molor re, earior 
repelle ntiatem harume por maximi, sae nima nis aut fuga. Aristiuria 
asimpelentem aciur? Eprovit iaestrum resecus aliquo volupita.

hans renman skrivs med kapitäler (teckenfor-
mat), övrig text normal. Typsnitt Bliss 2 Regular, 
storlek 9,5/12 pt. Typsnitt Bliss 2 Regular, storlek 
9,5/12 pt. med kapitäler (teckenformat), övrig text 
normal. Typsnitt Bliss 2 Regular, storlek 9,5/12 pt. 
med kapitäler (teckenformat), övrig text normal. 
Typsnitt Bliss 2 Regular, storlek 9,5/12 pt.

lars eric gustafsson skrivs med kapitäler 
(teckenformat), övrig text normal. Typsnitt Bliss 2 
Regular, storlek 9,5/12 pt. med kapitäler (tecken-
format), övrig text normal. Typsnitt Bliss 2 Regular, 
storlek 9,5/12 pt. med kapitäler (teckenformat), 
övrig text normal. Typsnitt Bliss 2 Regular, storlek 
9,5/12 pt.
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Svensk kontroll av företagsförvärv

Svensk kontroll 
av företagsförvärv

per karlssonDen svenska kontrollen av företagsförvärv bygger i allt väsentligt 
på EU:s motsvarande regler, men det finns viktiga skillnader, bl.a. 
vad  gäller  tröskelvärden, processuella överväganden, bevisfrågor, 
förvaltnings rättsliga frågor och inte minst sättet på vilket domstolarna 
gör sin  prövning av konkurrensärenden och konkurrensmål.

I boken sammanfattar författaren på ett systematiskt sätt regel
verken och rättsläget utifrån sina erfarenheter från  lagstiftnings arbete, 
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roll konstaterades bland annat 
att entreprenören hade F-skatt. 
Det träffades härefter en över-
enskommelse om villkoren för 
engagemanget. Betalning erla-
des på löpande räkning mot re-
dovisning av nedlagd tid.

Betalningen erlades till kon-
to som entreprenören anvisade. 
Entreprenören skötte kontakter-
na med Skatteverket inför rot- 
och rutarbete.

Ett antal år senare förvärvade 
hon och hennes bror ett hus på 
Z-ön. Det är en gammal skola, 
som med sina många rum är en 
utmärkt samlingsplats för hela 
släkten, vilket också var syftet 
med förvärvet. Hennes bror för-
värvade, genom sitt bolag, även 
grannhuset.

När det bestämdes, främst på 
initiativ av hennes make, att sko-
lan skulle renoveras började åter 
sökandet efter lämpliga entre-
prenörer, bland annat någon som 
kunde utföra målningsarbeten.

Av naturliga skäl, kontaktade 
de olika hantverkare, varav C, 
var en av dessa.

De kontaktade entreprenören, 
C, som ju kontrollerats redan in-
för det tidigare arbetet i W-stad. 
C kom till Z-ön tillsammans med 
sin personal för att lämna offert. 
Hennes make gick igenom med 
honom och hans personal vil-
ket arbete som behövde utföras. 
Vad beträffar villkoren för arbe-
tet, betalning och övriga detaljer, 
träffade hennes make överens-

kommelse med entreprenören. 
Hon fick information om att de 
hade kommit överens.

Hennes make och entrepre-
nören träffade en överenskom-
melse som var identisk med den 
som gällde vid de tidigare arbe-
tena i W-stad. Arbetet utfördes 
mot löpande räkning under hös-
ten 2015. Betalning erlades när 
nedlagd tid redovisades. Hen-
nes far erlade betalning vid ett 
av tillfällena, troligtvis på grund 
av att hennes make inte var på 
plats. Hennes make erlade de 
övriga betalningarna. Maken 
betalade från ett konto som han 
och hon har gemensamt.

Arbetet utfördes rent fysiskt 
inte av entreprenören, C, utan 
av personal som engagerats av 
denne. Hennes make, som skötte 
allt kring projekteringen och re-
noveringen, var även närvarande 
under viss del av arbetets utfö-
rande och genomförande. Han 
utförde även visst arbete själv, 
samt ledde arbetet i stort.

Vad avser målningsarbetet 
lämnades tidredovisning av per-
sonalen på plats, där en av en-
treprenörens personal talade 
bättre svenska än övriga varför 
han blev den som hennes make 
kommunicerade med, och som 
också anvisade konto för betal-
ningarna. 

Ingen dokumentation eller 
underlag för arbetet har sparats 
då det har reglerats och betalats 
privat av hennes make.

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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Vad avser kontomottagare och 
kontonummer som företaget har 
angivit har hon ingen informa-
tion. Hon har inte varit involve-
rad i varken renoveringsarbetet 
eller inbetalningarna. Det går 
heller inte att få ut dessa upp-
gifter via internetbanken med 
anledning av att transaktioner-
na har ägt rum för flera år sedan. 
Varken hon eller hennes make 
har således tillgång till dessa 
uppgifter med anledning av den 
tid som har förflutit. 

Kontakt har dock tagits med 
banken och hennes make har 
även besökt banken personli-
gen för att få ut uppgifterna, men 
fick inte information om varken 
kontomottagare eller kontonum-
mer, då banken skulle överväga 
om man kan få ut alla dessa upp-
gifter med hänvisning till den tid 
som har förflutit och den bank-
sekretess som råder.

I kompletterande yttrande, 
som kom in den 11 juni 2018, har 
A, genom advokat E, anfört bl.a. 
följande. 

Efter kontakter med banken 
erhöll hon ett besked den 21 maj 
2018 av vilket framgår att det en-
ligt bankens intygande inte går 
att få fram kontohavare samt 
kontonummer till de transak-
tioner som gjorts inom tidspe-
rioden den 1 augusti 2015 – den 
31 oktober 2015. 

Efter ytterligare kontakter 

med banken har ett kontout-
drag för aktuell tidsperiod erhål-
lits. Av handlingarna framgår att 
kontoutdraget tidigare inte va-
rit utsänt.

Inte heller av kontoutdraget 
framgår kontohavare samt kon-
tonummer till de aktuella trans-
aktionerna. Däremot finns no-
teringar, som hennes make har 
fört, om vad beloppet avser i 
samband med utbetalningen. 
Beloppen och datumen bekräf-
tar de uppgifter som finns i den 
i ärendet intagna finansiella ut-
redningen.

Till yttrandet har bilagts in-
tyg daterat den 21 maj 2018 från 
banken i vilket intygas att det 
inte går att få fram kontohavare 
samt kontonummer till de trans-
aktioner som gjorts inom tidspe-
rioden 2015-08-01–2015-10-31. Vi-
dare har bilagts kontoutdrag av 
vilka framgår att det på A:s/B:s 
privatkonto 

–   den 16 september 2015 bok-
förts ett belopp om 10 000 
kr till Xxxxxxx, 

–   den 5 oktober 2015 ett belopp 
om 23 450 kr till xxxxx xxxx, 

–   den 16 oktober 2015 ett be-
lopp om 29 300 kr till X X 
xx-xx, och 

–   den 26 oktober 2015 ett be-
lopp om 12 658 kr till Xxxxxx. 

Av den av nämnden inhämta-
de företagsinformationen fram-
går att C:s firma D avregistre-

rades för F-skatt den 26 januari 
2012 och avregistrerades i moms-
registret samt som arbetsgivare 
den 28 juni 2012.

PERSONLIG INSTÄLLELSE
Disciplinnämnden har den 13 
juni 2018 hållit muntlig förhand-
ling i ärendet. Vid den muntliga 
förhandlingen har A närvarat, 
tillsammans med sin försvarare, 
advokat E. Samfundets talan har 
utförts av advokat F, som också 
närvarat vid förhandlingen. 

Vid den muntliga förhandling-
en har A vidhållit de uppgifter 
som hon skriftligen har lämnat 
i ärendet. Hon har vidare anfört 
bl.a. följande. 

Renoveringen av fastighe-
ten har inte haft något samband 
med hennes advokatverksam-
het. Hennes make har till henne 
i anledning av de frågor nämn-
den ställt i ärendet uppgett att 
betalningarna skett på anvisning 
av ett företag och att detta före-
tag även skulle hantera sociala 
avgifter och skatt. Hon har inte 
någon annan information och 
har inte medvetet lämnat några 
felaktiga uppgifter till nämnden 
om vad som förevarit.

Hennes make har skött allt 
som har med renoveringen av 
den aktuella fastigheten att göra. 
Han har hanterat kontakterna 
med hantverkarna och gjort de 
aktuella betalningarna från de-

ras gemensamma konto. Vad hon 
har redovisat i sina yttranden till 
nämnden som svar på nämndens 
olika frågor är alltså information 
som hon vartefter inhämtat från 
sin make. Vid tidpunkten för 
renoveringen har hon inte haft 
kännedom om dessa förhållan-
den. 

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 
 BESLUT 
Advokatsamfundets tillsyn är 
begränsad till advokatverksam-
heten såvida det inte är fråga om 
oredlighet eller att advokat i an-
nat fall genom att begå brott vi-
sat sig uppenbart olämplig att 
vara advokat. I det senare fallet 
ska advokaten uteslutas. 

Nämnden konstaterar inled-
ningsvis att betalningarna från 
A:s och hennes makes gemen-
samma konto inte har något 
samband med advokatverksam-
het. Fråga är då om de aktuella 
betalningarna kan anses utgöra 
oredlighet eller brott som A kan 
ställas till ansvar för. 

Mot A:s bestridande och de 
förklaringar hon har lämnat 
har inte visats att hon hanterat 
de aktuella betalningarna eller 
att hon har medverkat till dem 
på ett sätt som är oredligt eller 
brottsligt. Det är inte heller i öv-
rigt visat att hon har åsidosatt 
god advokatsed. Ärendet föran-
leder därför ingen åtgärd. ¶ » 

» 
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BAKGRUND
Advokat A har varit offentligt bi-
träde för X i asylärende. 

ANMÄLAN
X har i anmälan, som kom in till 
Advokatsamfundet den 4 de-
cember 2017, riktat anmärkning-
ar mot A i följande avseenden;

–   Avsaknad av kontakt med 
honom innan asylutred-
ningen.

–   Avsaknad av kännedom om 
hans asylskäl. 

–   Avsaknad av genomgång av 
protokoll med honom innan 
inlaga skickades in till Mig-
rationsverket.

–   Angivande av felaktiga upp-
gifter i inlaga till Migrations-
verket. 

–   Inte behjälplig i kontakterna 
med Migrationsverket och 
bristfällig kunskap om Mig-
rationsverkets arbete. 

X har utvecklat anmärkning-
arna och anfört i huvudsak föl-
jande.

När hans asylutredning hölls 
den 11 april 2017 på Migrations-
verket var han minderårig och 
hade en god man. Innan asylut-
redningen, hade varken han el-
ler hans gode man någon kon-
takt med A. Han mottog inte 
heller något brev om att A hade 
förordnats som offentligt biträde 
för honom och han hade därför 
ingen möjlighet att träffa honom 
innan utredningen. För honom 
var det viktigt att få träffa biträ-
det innan utredningen eftersom 
han har asylskäl som plågat ho-
nom de senaste åren och han var 
äntligen redo att berätta. 

Han träffade biträdet för för-
sta gången på asylprövningsen-
heten i Z-stad. I pausen berät-
tade han för både handläggaren 
och biträdet att det var svårig-
heter med tolken. Ingen tog 
dock detta på allvar och inter-
vjun fortsatte. Han upplevde att 

biträdet inte hade kunskap om 
sina befogenheter och sade där-
för inte till om tolkbristerna un-
der intervjun. Under intervjun 
erbjöd Migrationsverket honom 
att genomföra en medicinsk ål-
dersbedömning, vilket han sva-
rade ja till. Biträdet kommente-
rade inte detta trots att han den 
5 juni skulle fylla 18 år.

Eftersom han inte hade hört 
något från varken Migrations-
verket, gode mannen eller A 
kontaktade han Rättsmedicinal-
verket den 3 maj 2017. Han fick 
då information om att Migra-
tionsverket hade skickat en be-
ställning och att det tog fyra till 
sex veckor tills de skulle skicka 
ett svar. Han skickade detta till 
Migrationsverket via mejl, men 
fick inget svar. Han vidarebe-
fordrade då mejlet till A med frå-
ga om A kunde höra med Migra-
tionsverket hur de tänkte utifrån 
att han skulle fylla 18 år inom en 
månad. A svarade att det inte var 
mycket mer de kunde göra än att 
vänta och uppgav vidare ”Om du 
nu fyller 18 år i dagarna så har 
det ingen större betydelse då ål-
derstesten inte kan exakt ange 
ålder”. Han ifrågasätter starkt att 
A inte ifrågasatte åldersbedöm-
ningen under utredningen. A tog 
inte tillvara hans intressen. 

Efter några dagar kontaktade 
Migrationsverket honom och 
ville att han skulle fylla i någ-
ra papper för att de hade missat 
att ställa några frågor angående 
den medicinska åldersbedöm-
ningen. Dagen före sin 18-årsdag 
informerade han A om att Mig-
rationsverket hade tagit tillbaka 
den medicinska åldersbedöm-
ningen eftersom han nu skul-
le fylla 18 år. Migrationsverket 
hade dragit ut på tiden och han 
frågade A vad de kunde göra åt 
det. A svarade att de inte kunde 
göra mycket för tillfället. 

Den 5 juni, när han hade fyllt 

18 år, skickade han mejl till A 
och informerade om att han 
hade varit på Migrationsverket 
och hämtat ut protokollet, vil-
ket innehöll många felaktigheter. 
Tolken hade tolkat fel flera gång-
er. När han kontaktade språkser-
vice fick han information om att 
tolken talar syrisk/algerisk dia-
lekt. Det verkade som att tolken 
inte hade förstått hans dialekt. A 
svarade den 8 juni att de skulle 
titta på det när han fått utred-
ningen.

Den 21 juni skickade han ett 
mejl till A med frågan om han 
hade fått protokollet från Mig-
rationsverket. Dagen därpå sva-
rade A att han hade mottagit 
protokollet och gett in en in-
laga, vilken han bifogade. Han 
svarade att han var mycket be-
sviken och illa berörd över att 
A inte hade gått igenom proto-
kollet med honom och skickat in 
en inlaga utan att han hade fått 
lämna synpunkter. 

I inlagan hade A skrivit fel-
aktiga uppgifter om att han var 
homosexuell trots att han är bi-
sexuell. A informerade honom 
om att det inte var för sent att 
ge in kompletterande yttrande 
med korrigering av felaktighe-
terna i protokollet. Det kan inte 
anses rättssäkert att han som kli-
ent ska behöva kontakta biträdet 
för att kontrollera om protokol-
let skickats till biträdet och trots 
att han hade informerat biträdet 
om att det fanns flera felaktighe-
ter i protokollet valde A att ge in 
en inlaga utan att han fått korri-
gera felaktigheterna i protokol-
let. Om han inte hade upptäckt 
detta hade det fått förödande 
konsekvenser för hans liv. 

Han fick på egen hand, med 
hjälp av en vän, gå igenom pro-
tokollet och skickade in ett kor-
rigerat yttrande till Migrations-
verket. Han begärde även byte 
av offentligt biträde, vilket dock 
avslogs. 

A hade bristfällig kunskap om 
Migrationsverkets arbete. Den 
2 augusti frågade han A varför 
hans ärende låg hos förvalt-
ningsprocessenheten. A svarade 

att han bara hade koll på asyl-
ärendet. Han förklarade för A att 
han hade fått fem års utvisning 
i hovrätten och att Migrations-
verket därför skickat ärendet 
till förvaltningsprocessenheten. 
Han frågade om det var på grund 
av att de ville bevilja uppehålls-
tillstånd, men att det gick emot 
domstolens dom. A svarade att 
han inte hade tagit del av något 
överklagande, utvisningsbeslut 
från hovrätten eller någon in-
formation om att ärendet hade 
skickats till förvaltningsrätten, 
varför han inte kunde yttra sig 
i saken. A väntade fortfarande 
på beslut från Migrationsverket 
gällande den utredning som han 
företrädde honom i. Han svara-
de att hans ärende hade flyttats 
från asylprövningsenheten till 
Migrationsverkets förvaltnings-
processenhet, vilket A inte för-
stod och han fick ta reda på in-
formation själv. 

Han gjorde en ansökan om 
AT-UND och bad A att ta kon-
takt med Migrationsverket för 
att höra vad han kunde göra mer 
för att klarlägga sin identitet. A 
svarade att han redan hade be-
svarat hans fråga om identitet, 
men återkom inte när han bad A 
om att vidarebefordra detta svar 
till honom.

Sammanfattningsvis saknar 
han förtroende för A och har 
upptäckt att han inte tagit en 
enda kontakt med Migrations-
verket. A har inte visat något in-
tresse för hans ärende eller för 
honom som klient. Den inlaga 
om en och en halv sida som A 
gav in till Migrationsverket inne-
höll felaktigheter och ingen lan-
dinformation. Han fick inte vara 
delaktig. Om han själv, i sam-
band med sin 18-årsdag, inte ta-
git ut protokollet och kontaktat 
A hade bristerna inte upptäckts, 
vilket hade fått  förödande kon-
sekvenser och han hade haft en 
ofullständig utredning som Mig-
rationsverket trott att biträdet 
gått igenom med honom. 

4Misskött uppdrag som offentligt biträde i asylärende. Varning.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2018

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA » 
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ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som kom in till 
Advokatsamfundet den 6 de-
cember 2017, tillbakavisat an-
märkningarna och anfört i hu-
vudsak följande. 

Han blev den 4 maj 2016 och 
den 15 september 2016 förordnad 
som offentligt biträde för X. Ef-
tersom X hade uppgett att han 
var underårig ansökte Migra-
tionsverket den 2 maj 2016 om 
en god man för sökanden. 

Den 11 maj bekräftade han 
till Migrationsverket att X an-
sökte om asyl i Sverige. Den 6 
april 2017 mottog han en kallelse 
till utredning, varpå han den 10 
april 2017 hade ett längre sam-
tal med den gode mannen, varpå 
information lämnades angående 
kommande intervju. Någon be-
gäran om ett möte med X begär-
des inte i samband med nämnda 
samtal eller i övrigt någon an-
nan gång. 

Det är inte en nödvändighet 
att klienten träffar sin advokat 
innan asylutredningen. Det är 
upp till klienten att höra av sig 
och boka en tid, men varken den 
gode mannen eller klienten be-
gärde något möte. Det stämmer 
således inte att det inte föreva-
rit några kontakter innan asyl-
utredningen. Det stämmer dock 
att det inte förevarit något möte 
innan utredningen, men X har 
inte begärt något möte och där-
för bokades ingen tid för detta 
ändamål. 

X:s asylskäl framgick under 
utredningen, detta särskilt efter 
att han begärt en paus i utred-
ningen för att berätta för X hur 
viktigt det var att påtala dessa 
eftersom X inte var villig att un-
der utredningen direkt säga an-
ledningen till sina asylskäl. Det 
var således på hans initiativ som 
skälen kom att utvecklas under 
utredningen.

Förståelse av tolken diskutera-
des aldrig. Både i början, under 
och i slutet av intervjun frågade 
utredaren om X förstod tolken 

och X svarade att han förstod tol-
ken bra. Även tolken uppgav att 
de förstod varandra bra. 

När frågor kring åldersbe-
dömningen kom upp förklarade 
han att detta var frågor mellan X 
och den gode mannen. 

Någon gång i juni kontaktade 
X honom och berättade att han 
hade mottagit protokollet från 
utredningen. I detta läge hade 
han själv ännu inte mottagit ut-
redningen. Som han minns det 
bad han X komma in med de syn-
punkter han hade på protokollet, 
så att han kunde beakta dessa i 
yttrandet. Några synpunkter in-
kom aldrig, varför han upprätta-
de ett yttrande. Det ska även på-
pekas att ombudet har 14 dagar 
på sig att komma in med ett ytt-
rande på utredningen, varför det 
är tidsbrist vid detta förfarande. 
Efter att X tagit del av yttrandet 
ringde X honom igen. Det stäm-
mer inte att han inte angett land-
information i yttrandet. 

Han ingav sedan ett komplet-
terande yttrande med anmäla-
rens synpunkter på protokollet 
från utredningen, inklusive an-
mälarens sexuella läggning. Det 
stämmer att han i utredningen 
angett att anmälaren är homo-
sexuell eftersom han uppfattade 
att det var detta X menade när 
han berättade om sin sexuella 
läggning för utredaren. 

Kontakterna med Migrations-
verket har varit i linje med hans 
förordnande. Han har inte ta-
git del av handlingar från för-
valtningsrätten, hovrätten eller 
andra instanser, varför det varit 
helt naturligt att han inte kun-
nat besvara frågor kring detta. 
X har inte heller informerat ho-
nom om att han har ärende på-
gående i dessa instanser. 

Han väntar fortfarande på 
beslutet från Migrationsverkets 
asylutredning. Han har stor er-
farenhet av asyl- och uppehålls-
frågor. 

GENMÄLE FRÅN ANMÄLAREN 
X har inkommit med genmäle, 
varvid han tillagt följande.

A har i sitt yttrande uppgett 
att han inte begärt ett möte 
med honom innan asylut-
redning. Han fick inte reda på att 
han hade fått ett biträde  innan 
asylutredningen och hade där-
för inte möjlighet att begära 
ett möte. Det är anmärknings-
värt att A varit förordnad sedan 
4 maj 2016, men varken hört 
av sig eller tagit kontakt med 
gode mannen eller honom för-
rän  dagen före asylutredningen, 
den 10 april 2017. Både han själv 
och hans gode man godkände 
att han skulle genomföra den 
 medicinska åldersbedömning-
en. A var dock inte behjälplig 
när han ifrågasatte hantering-
en av den medicinska åldersbe-
dömningen. 

Av mejlkorrespondens fram-
går att han poängterade brister-
na i protokollet och att A sva-
rade att de skulle gå igenom det 
när han mottagit protokollet. A 
skickade dock in ett yttrande 
utan att gå igenom protokollet 
med honom, vilket också fram-
går av mejlkorrespondensen. A 
visade ett tydligt ointresse för 
att föra hans talan. 

GENMÄLE FRÅN ADVOKATEN
A har inkommit med genmäle, 
varvid han tillagt följande.

Den medicinska åldersbe-
dömningen är en fråga mellan 
Migrationsverket, klienten och 
klientens gode man, vilket han 
tydliggjorde då frågan kom upp 
vid utredningen. I övrigt när 
det gäller denna fråga och hela 
ärendet besvarade han X:s frå-
gor på ett korrekt sätt. X begär-
de att han skulle utföra tjänster 
som ingår i den gode mannens 
uppgifter, det vill säga kontak-
ter med myndigheter och an-
dra praktiska saker. Ombudet 
ska bistå klienten i den rättsli-
ga asylprocessen, i övrigt är det 
den gode mannen som ska bistå 
klienten. 

Det ska även noteras att Mig-
rationsverket ännu inte fattat 
beslut avseende huruvida X har 
asylskäl eller inte. 

YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING 
HAR FÖREKOMMIT I ÄRENDET

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 
 BESLUT
Av utredningen framgår att A, 
trots att han varit förordnad 
som offentligt biträde sedan 
den 4 maj 2016, inte tog kontakt 
med sin klient förrän långt sena-
re, den 10 april 2017. A har inte 
heller erbjudit sin klient ett sam-
manträde före asylutredningen. 
Härigenom har A åsidosatt sina 
plikter som advokat.  

Disciplinnämnden konsta-
terar att en advokat, som för-
ordnats som offentligt biträde 
i ett asylärende, inte bör med-
verka till att klienten genomgår 
medicinsk åldersbedömning om 
inte särskilda skäl föreligger (se 
Vägledande uttalande angående 
medicinska åldersbedömningar 
i asylärenden den 16 december 
2016). Av utredningen fram-
går vidare att A inte ifrågasatte 
Migrationsverkets erbjudande 
om en medicinsk åldersbedöm-
ning trots att X enligt uppgift 
skulle fylla 18 år knappt två må-
nader senare. Också härigenom 
har A åsidosatt sina plikter som 
advokat. 

A borde ha haft en genom-
gång av protokollet tillsammans 
med sin klient, den gode man-
nen samt tolk innan han ingav en 
inlaga. Av den mejlkorrespon-
dens som finns i ärendet fram-
går även att klienten önskade 
korrigera vissa uppgifter i Mig-
rationsverkets protokoll, men att 
A trots att han fick besked om 
det skickade in en inlaga utan 
att först konsultera med klien-
ten. Även härigenom har A åsi-
dosatt sina plikter som advokat. 

Sammantaget har A misskött 
uppdraget i sådan grad att han 
allvarligt har åsidosatt god ad-
vokatsed. 

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

Vad som i övrigt har förekom-
mit i ärendet föranleder ingen 
åtgärd. ¶

FORTS.» 
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ningstjänster för advokat- och juristbyråer. 
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då Linguacom, vi har alla världens språk under ett tak!
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Tack till alla de vi träffade på Juristgolfen!  
Just nu får ni 30% rabatt** på  en översättning!
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TEL: 08-410 96 300
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HEMSIDA: www.linguacom.se

Linguacom
Din tolk- och översättningsbyrå!
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 REGISTRERADE EU-ADVOKATER
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För snart tjugo år sedan fick Sveriges 
advokater ännu mer tid till sina klienter. 
Nu är det dags igen.
Ett bra advokatsystem frigör tid och sparar pengar. Det insåg ett stort  antal 
 advokatbyråer redan 1997, året när Saturnus Advokatsystem kom ut på 
marknaden. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac. Läs gärna mer 
om den nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M

UTTRÄDDA LEDAMÖTER – VÄND! » 

medicinsk-juridiska utredningar

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

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se
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Konferens • Bankett • Inspiration 

Sveriges advokatsamfund bjuder in till

Advokatdagarna
Grand Hôtel 25–26 oktober 2018

Konferens inklusive bankett 8 500 kr,  
endast konferens 7 000 kr (exklusive moms).

För mer information och anmälan: 
www.advokatakademien.se | kursinfo@advokatsamfundet.se | 08-459 03 00

Deltagande i Advokatdagarna motsvarar 12 utbildningstimmar.

Vi rekommenderar tidig anmälan till både konferensen och  
banketten för att vara säker på plats.

Läs mer om Advokatdagarna och anmäl dig  
på www.advokatakademien.se

MINGEL  
& COCKTAIL 

för alla konferensdeltagare  
på Advokatsamfundet   
24 oktober kl. 18–20

Måns Zelmerlöw
underhåller på  

banketten i  
Vinterträdgården  
den 25 oktober
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Sommar med advokater 
– fiktiva, före detta och framtida

det har blivit mycket advokater för mig denna heta sommar. 
Vissa har varit kollegor vars inlagor, sakframställningar, 
vittnesförhör och pläderingar effektivt hållit mig bor-
ta från solen ute i trädgården. Andra har varit advoka-
ter från en tidigare generation som gjort sig påminda 
när jag haft anledning att tänka tillbaka på en annan het 
sommar, i en annan tid, en annan värld, som GW bru-
kar skriva. Och åter andra har varit fiktiva advokater 
som dykt upp i den begränsade skönlitterära läsning jag 
kommit mig för med.

Vilka samtida advokater som hållit mig 
sysselsatt måste förstås förbli osagt, likaså 
vad målen handlat om. Så mycket kan jag 
dock säga att jag aldrig upphör att fascine-
ras av den inblick man som skiljedomare får 
i sakförhållanden av de mest skiftande slag.

I själva verket har skiljemannarollen be-
tydande likheter med något jag sysslade 

med för nu länge sedan, journalisti-
ken – i båda har man att bearbeta 
och redovisa komplexa omstän-
digheter i en stringent text. 

I sommar har min tid som 
journalist gjort sig starkt på-
mind. Det beror på att det 
är 30 år sedan den så  kallade 
Ebbe Carlsson-affären troll-
band en hel nation, med direkt-

sända KU-förhör mitt i den 
stekheta sommaren 1988. 
Jag var då – efter att ha 
läst halva juristlinjen – journalist på 
Svenska Dagbladet med uppdraget 

att i princip på heltid bevaka af-
fären. 

Min kanske starkaste minnes-
bild involverar en före detta ad-
vokat, Tony Sandell. Han var 
biträde till den oförliknelige es-
tradören Ebbe Carlsson, affärens 
centralgestalt. Aldrig kommer 
jag att glömma när jag satt i 
riksdagens andrakammarsal 
och såg Sandell och Ebbe tåga 
in och ta plats framför KU-le-
damöterna för det första i en 
lång rad tv-sända förhör. 

En annan av huvudfigurerna i Ebbe Carlsson-affären 
var SÄPO-chefen Sune Sandström, som under en period 
var misstänkt för brott i samband med Ebbes försök att 
smuggla in buggningsutrustning i landet. Att avslöja den 
nyheten var för övrigt mitt enda scoop den sommaren. 
Sune Sandströms försvarsadvokat var Henning Sjöström. 
I minnet träder fram en märklig presskonferens i Jurist-
husets källare där Sjöström antydde homosexuella kopp-
lingar mellan olika inblandade i Ebbe Carlsson-affären. 
Som sagt: en annan tid, en annan värld.

Skälet till att jag just nu haft anledning att 
åter tänka på allt detta är att jag blivit om-
bedd att medverka i Medierna i P1 för att 
berätta minnen från den sommaren. Väldigt 
kul.

På den skönlitterära sommarfronten har 
det tunga fått stå tillbaka för det lätta; det är 
nu länge sedan jag trodde mig vara en intel-
lektuell som hade att läsa svåra franska och 
tyska författare. I stället har det blivit omläs-
ning av de bästa kriminalromaner som skri-
vits på svenska, Henning Mankells 90-tals-
böcker om Kurt Wallander. Där förekommer 
märkligt nog nästan aldrig några advokater. 
Men en av de omlästa böckerna är ett un-
dantag, Mannen som log. Där är mordoff-
ren landsortsadvokater, far och son. I boken 
uppträder till och med Advokatsamfundet, i 
form av några skugglika tjänstemän som är 
satta att bringa reda i klientförhållandena ef-
ter att byråinnehavarna mördats. 

detta om före detta och fiktiva advokater. Den framtida advo-
kat som titeln syftar på är förstås den ännu okände per-
son som vi under hösten hoppas kunna rekrytera som ny 
generalsekreterare i Advokatsamfundet. När detta går i 
tryck har ansökningstiden just gått ut. Jag ser med spän-
ning fram emot att slutföra det arbetet. 

I SOMMAR 
HAR MIN TID 

SOM JOURNA-
LIST GJORT SIG 

STARKT PÅMIND. 
DET BEROR PÅ 
ATT DET ÄR 30 
ÅR SEDAN DEN 

SÅ KALLADE 
EBBE CARLSSON-

AFFÄREN 
TROLLBAND EN 

HEL NATION.



Kvalificerad  
bodelnings- och arvsrätt

VJS Karnov arrangerar en konferenskurs för dig 
som jobbar med kvalificerade frågeställningar 
kring bodelnings- och arvsrätt. 

Konferensen pågår under tre dagar, på fyrstjärniga 
Fågelbrohus, där föreläsningspass blandas med 
god mat samt ledig tid i härlig och avkopplande 
miljö.

Föreläsare: Johan Schuldt och Anders Eriksson
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Juridisk e-utbildning i Zeteo är det enkla och effektiva sättet att fylla utbildnings- 
timmarna och hålla dina kunskaper uppdaterade. Kurserna leds av landets främsta 
jurister och är tillgängliga via dator, surfplatta och mobil. Därmed kan du själv  
bestämma när, var och hur du vill ta del av kurserna. 

Våra e-kurser följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-utbildning och kurskatalogen 
växer kontinuerligt.

Allt du behöver veta om penningtvättslagen. 
Innan mötet i eftermiddag.

 Läs mer och se hela kursutbudet på nj.se

Penningtvättslagen i praktiken  
med Martin Nordh

Valfri  
juridisk e-kurs 
för 799 kr


