”Men … nej. Det kan inte vara legitimt att ljuga – inte ens för barnmorskorna
som stod inför Farao. Eller?” eric m. runesson, justitieråd
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Varmt välkommen till vår årliga nyhetsdag

Arbetsrätt 2019
Under dagen får du lyssna till flertal av Sveriges ledande
experter inom arbetsrätt.
Efter en gemensam inledning genomförs parallella
seminarier. Du väljer det seminarium som passar dig bäst
och du kan utforma ditt personliga program efter eget
önskemål och intresseinriktning.
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REDAKTIONEN

Advokatprofiler
presenteras på nytt
i dessa dagar postas den nya boken Advokatprofiler ut till lan
dets advokater och biträdande jurister. Deltagarna på Advokat
dagarna fick sin då. Boken är en slags antologi över advokater
från förr och nu. Artiklarna är framför allt hämtade ur tidskrif
ten Advokatens 84 årgångar.
Idén med boken har funnits hos undertecknad i flera år,
och under försommaren kunde Advokatens redaktion starta
projektet tack vare bidrag från Gustaf och Calla Sandströms
Minnesfond.
Artiklarna är ett begränsat urval och på intet sätt kom
plett, ändå visar de hur advokatyrket har utvecklats i takt
med tiden och på vissa tydliga trender. En är yrkeskårens ut
veckling mot ökad specialisering, från att advokater ofta var
allmänpraktiserande med en bred palett till att bli högt spe
cialiserade, inte sällan internationellt verksamma. En annan
tydlig trend är kvinnornas insteg, från pionjären Eva Andén
till dagens situation med en betydligt ökad andel kvinnor i
advokatyrket och på framskjutna positioner både på advokat
byråer och i Advokatsamfundet.
Samtidigt är det tydligt hur samma kärnvärden gäller både
förr och nu, som ett fundament för advokatgärningen.
I boken presenteras färgstarka advokater som inte tvekat
att göra skillnad. Bland andra den andra kvinnliga advokaten
Mathilda Staël von Holsteins långa kamp för att bli advokat,
och Olof Alfred Beckman, en av det moderna advokatyrkets
första banérförare och avgörande för skapandet av Advokat
samfundet. Bland nutidens tydliga karaktärer kan nämnas
disciplinnämndens mångårige ordförande Claes Peyron, och
samfundets tidigare ordförande och tillika ordförande i Hög
sta domstolen, Stefan Lindskog. Fast även landsortens advo
kater liksom affärsadvokater skildras.
Tanken med boken är att ge dagens läsare en möjlighet att
upptäcka alla de orädda och kraftfulla advokater som enga
gerat sig i och för advokatyrket och för sina klienter. I går
och i dag.
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Att vara advokat i       
existensiella utmaningar.
Kärnvapenupprustning, klimatförändringar och den ut
bredda fattigdomen utgör i dag reella hot mot vår fort
levnad. Vem ska stoppa den utveckling som för närva
rande ser ut att kunna ödelägga vår planet och skapa
förutsättningar för kaos och krig? Har advokaterna ett
ansvar?
Svaret på den frågan är enligt min mening obetingat
ja. Advokater har ett samhällsansvar som sträcker sig
längre än att företräda den enskilde klienten. Vi har ett
ansvar för rättssamhället och grundläggande rättsliga
normer. Många advokater engagerar sig också för för
svaret av rättsstatliga principer och mänskliga rättighe
ter på ett sätt som går längre än klientintresset i enskil
da uppdrag.

alla vet att jorden står inför

jag deltog nyligen,

tillsammans med 6 000 advokater från
hela världen, varav 140 svenska kolleger, i Internatio
nal Bar Associations årliga sammankomst, som detta år
förlagts till Rom. Där diskuterades under en vecka allt
ifrån teknikutveckling, jämställdhet inom advokatyrket,
business och human rights, relationen mellan advokat
samfunden och advokatbyråerna, hoten mot rättsstaten,
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 70 år efter
dess tillkomst till staters inblandning i strategiska före
tagsöverlåtelser. Jag nämner dessa från mitt perspektiv
som nyvald ordförande i IBA Human Rights Institute,
ett uppdrag som jag från kommande årsskifte
med stolthet övertar från Hans Corell och
som jag kommer att dela med den fram
stående australiensiske HD-domaren
Michael Kirby. Listan över insatsområ
den kan givetvis göras mycket längre
med utgångspunkt i materiell juridik
på många rättsliga områden.
Teknikutvecklingen har redan påver
kat advokatbranschen. Utvecklingen mot
AI (artificiell intelligens) kommer att i
närtid innebära mycket stora föränd
ringar för advokatyrket. De som
inte är med riskerar att slås ut.
Denna utveckling innebär inte
att advokater inte kommer att
behövas. Men teknikutveck
lingen kommer med säkerhet
att påverka advokatens arbets
betingelser. Teknikutveckling
en kommer likaså att ställa stora
krav på säkerhetsmedvetande.
Den kommer drastiskt att för
ändra advokatbyråernas arbets
sätt.
En annan angelägen fråga som
diskuterades under IBA-konfe
rensen var bristen på mat. Värl
dens befolkning beräknas år 2050
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uppgå till 9,8 miljarder. I ljuset bland annat av att jor
dens vattenresurser till följd av klimatförändringarna re
duceras kraftigt, måste matproduktionen göras hållbar.
Matbrist blir en rättslig fråga. En illustration av män
niskornas utsatthet ser vi dessa dagar i flyktingström
marna från Honduras med tusentals människor på flykt
från fattigdom på vandring mot USA. Detta är förmod
ligen bara början på vad som kan komma att upprepas
inom en inte alltför avlägsen framtid. Klimatflyktingar
kan redan räknas i tiotals miljoner. Vad är då lösning
en? Blockchainteknologi kommer enligt många advoka
ter bland annat att kunna bidra till systemförändringar i
den globala matproduktionen genom att man lättare bör
kunna finna var det finns tillgängliga matresurser. Detta
bidrar i sin tur till att korruption och bedrägerier mins
kar. Blockchain kan också enkelt erbjuda en rad lösning
ar för att möta problem med smittad och kontaminerad
mat, liksom utnyttjande av små jordbruk i den globa
la livsmedelsförsörjningen. Tekniken, rätt använd, kan
möjligen komma att bli en del av lösningen på många av
dagens allvarliga utmaningar.
till att skapa massför
störelsevapen. Jag modererade tillsammans med justice
Kirby en session betitlad Nedrustning och icke-sprid
ning av kärnvapen: Vad kan advokater göra och hur
långt kan internationell rätt påverka utvecklingen?
Förra året tilldelades International Campaign to Abo
lish Nuclear Weapons, ICAN, Nobels fredspris för sitt
outtröttliga arbete. Ett resultat av detta arbete resultera
de i FN:s konvention om kärnvapenförbud, som förbju
der kärnvapen globalt. 122 av FN:s medlemsstater rös
tade för konventionen, däribland Sverige. Konventionen
träder i kraft när 50 länder undertecknat och ratificerat
konventionen.
Det finns som bekant för närvarande fem erkända
kärnvapenstater: USA, Storbritannien, Frankrike, Kina
och Ryssland. Till dessa kommer Indien, Pakistan, Israel
och Nordkorea. Länderna innehar cirka 15 000 kärnva
pen. (Många uppskattar antalet till över 20 000.) Dessa
vapen är kapabla att förinta världen flera gånger om.
Sprängkraften är tusentals gånger starkare än för 73 år
sedan när de första atombomberna fälldes över Japan.
Ett fullskaligt kärnvapenkrig i dag skulle utplåna mänsk
ligheten. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle san
nolikt leda till massdöd och allvarlig klimatpåverkan
med svältkatastrofer som följd.
Tyskland, Belgien, Italien och Nederländerna förvarar
amerikanska kärnvapen på sitt territorium. Tillsammans
med kärnvapenmakterna bojkottade dessa länder för
handlingarna som syftade till att införa ett förbud mot
kärnvapen. Detta är från förnuftbaserade och humani
tära utgångspunkter svårt att förstå, inte minst när man
betänker att 340 000 människor hade avlidit fem år efter
att atombomberna 1945 fällts över Hiroshima och Naga
saki.

men modern teknik kan också användas
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       mänsklighetens tjänst
varit alldeles för tysta när det gäller kärnvapenfrågan.
Internationella domstolen i Haag gav 1996 en så kal�
Det kan ha att göra med att den är känsloladdad. Den
lad advisory opinion som förpliktade alla kärnvapensta
berör människans förmåga att av egen kraft framkalla
ter att inleda förhandlingar i syfte att reducera antalet
katastrof för mänskligheten, på samma sätt som klimat
kärnvapen. Bakgrunden var en fråga från FN:s general
krisen. Både kärnvapenfrågan och klimatkrisen har dock
församling till domstolen, om hot eller användning av
starka juridiska implikationer. Om frågor som ytterst
kärnvapen under några omständigheter var tillåtna un
handlar om mänsklighetens överlevnad långsiktigt ska
der internationell rätt. Utlåtandet är inte rättsligen bin
kunna lösas, måste nämligen rättsstatens principer upp
dande, men det utgör ett tolkningsdatum om vad som
rätthållas. Då krävs att det finns engagerade advokater
måste uppfattas som gällande folkrätt.
som driver dessa frågor.
Haagdomstolens 14 ledamöter var eniga i sin väd
Jag tycker att det är konstigt att sammanslutningar
jan till staterna att förhandla i ”good faith” i syftet att
som Läkare mot kärnvapen och Internationella Kvin
nedrusta alla kärnvapen. När det gällde lagligheten av
noförbundet för Fred och Frihet i sin strävan att belysa
kärnvapen kom domstolen (11–3) fram till att det sakna
kärnvapnens humanitära effekter, inte fått sällskap av
des förbud mot hot om och användning av kärnvapen.
världens advokater. Det är egendomligt att
Beträffande frågan om hot eller användning
kärnvapen är de enda massförstörelsevap
kunde anses strida mot internationell rätt
nen som inte är förbjudna, särskilt i ljuset
och internationell humanitär rätt rådde stor
av de potentiellt ödesdigra konsekvenserna
oenighet. Sju domare röstade för att så var
I TIDER AV
fallet. En av dessa fann att det skulle kun
POPULISM KAN VI av deras användning. Såväl biologiska som
kemiska vapen har förbjudits i bindande
na vara lagligt under extrema förhållanden
INTE ABDIKERA
avtal, liksom klusterbomber och antiper
och i självförsvar. Sju domare röstade emot,
FRÅN VÅRA
sonella minor. I dessa sammanhang har
varav två av ledamöterna ansåg att försla
Sverige varit mycket aktivt i syfte att värna
get inte gick tillräckligt långt. De ansåg att
SKYLDIGHETER
skyddet för civilbefolkningen.
användning av kärnvapen eller hot därom
SOM ANSVARSAdvokater har varit instrumentala i upp
utgör ett brott mot grundläggande princi
FULLA VÄRLDSbyggandet och försvaret av rättsstatens
per i internationell rätt och representerar en
MEDBORGARE.
grunder. Advokater har aktivt bidragit till
negering av de mänskliga hänsyn som ligger
att centrala internationella konventioner
till grund för den humanitära rätten. Fem
VI KAN INTE AVantagits. I tider av populism kan vi inte ab
ansåg att hot eller användning av kärnvapen
STÅ FRÅN ATT
dikera från våra skyldigheter som ansvars
inte stred mot internationell rätt.
ANVÄNDA VÅRT
fulla världsmedborgare. Vi kan inte avstå
Internationella domstolens budskap har
från att använda vårt kunnande till mänsk
inte tagits ad notam. I stället pågår sedan
KUNNANDE TILL
lighetens fromma utan åtskillnad av grän
flera år en kapprustning mellan i första hand
MÄNSKLIGHEser. Därför har jag personligen, väl medve
USA och Ryssland av den redan gigantiska
TENS FROMMA
ten om att många advokater inte delar min
kärnvapenarsenalen. President Obama be
UTAN ÅTSKILLNAD uppfattning, mycket svårt att förstå varför
slutade redan 2016 om en betydande sats
vi inte med kraft ska verka för att Sverige
ning på modernisering av kärnvapenpro
AV GRÄNSER.
skriver under och ratificerar kärnvapen
grammet, vilket den nuvarande presidenten
konventionen. Konventionens genomför
har vidareutvecklat. Till detta kommer att
ande kommer att ta tid. Men, det är inget argument för
inte minst USA har bedrivit starka påtryckningar på län
att avstå. Acceptans av konventionen ska inte betingas
der, däribland Sverige, att inte skriva på och ratificera
av att vi åter en gång tvingas uppleva kärnvapenkrigets
kärnvapenkonventionen, vid äventyr att det försvarspo
fasor. Vi bör handla nu. Och konventionens normerande
litiska samarbetet annars skulle riskeras. Även Ryssland,
effekt ska inte underskattas.
Frankrike och Storbritannien har verkat för att förhindra
Det är i sammanhanget glädjande att kunna konstatera
att avtalet skrivs på. Som en följd härav tillsatte reger
att Norska N
 obelkommitténs ordförande Berit Reiss-An
ingen 2017 en utredning för att analysera konsekvenser
dersen är advokat och tillika norska advokatsamfundets
na för Sveriges vidkommande vid ett undertecknande
tidigare ordförande!
och en ratificering av konventionen. När denna tidning
trycks, den 31 oktober, ska utredningen vara klar.
kan då verkligen advokater göra skillnad i en fråga som är
så invävd i politiska överväganden och föreställningar
om staters överlevnad och försvar? Frågan är motiverad.
Men, enligt de namnkunniga paneldeltagarnas mening
har advokater en skyldighet att medverka i positiv för
ändring. Den allmänna meningen var att advokater har
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NYHETER

Hård advokatkritik
mot ersättningen
i terroristmål
Svea hovrätt delar Stockholms
tingsrätts bedömning av ersättningen till advokaterna i det
uppmärksammade målet om
terrordådet på Drottninggatan i
Stockholm i april 2017. Därmed
får både målsägandebiträden
och försvarare sina ersättningar rejält sänkta.

vokatsamfundet ett yttrande
kränkning i rätten, dels hos för
till hovrätten om målsägande
säkringsbolag. För att förstå det
biträdenas ersättnings
målet handlar om måste
anspråk.
Samfundet
jag gå igenom allt mate
hävdade där att ett måls
rial, säger hon, och fort
ägandebiträde som är
sätter:
kallat till förhandlingen
– Jag måste och vill ha
och bedömer att närvaro
kontroll och kunskap om
är påkallad också måste
de mål jag är inblandad
ha rätt till ersättning för
i och kan inte överlämna
denna tid.
mitt ansvar till någon an
Efter en huvudförhandling som
Thomas
Svea hovrätt har dock Bodström.
nan. Jag ska som advokat
pågick under tre månader pru
inte tagit intryck
sköta mitt uppdrag med
tade Stockholms tings
av Advokatsamfundets
nit och flit. Det har jag gjort.
rätt ersättningen till fle
invändningar, utan fast
Att, som Stockholms tingsrätt
ra målsägandebiträden
ställer i stort sett helt
gjort, boka upp en lång rad för
i det så kallade Akilov
tingsrättens beslut i er
handlingsdagar som blockerar
målet med hänvisning
sättningsfrågan. Hov
annat arbete, kalla advokaterna,
till att det inte varit nöd
rätten tillåter dock att
och sedan inte ge betalt för arbe
vändigt för målsägande
målsägandebiträdenas
tet, det är att ta brödet ur mun
biträdena att närvara
anspråk överklagas, ef
nen på humanjuristerna, anser
under samtliga dagar Mari Schaub.
tersom det finns
Mari Schaub.
av huvudförhandling
särskilda skäl för detta.
en. Även ersättning för inläs
ning av målet sänktes, såväl för
advokat thomas bodström,
måls
ägandebiträdena som för
målsägandebiträde i rät
flera av de inblandade ad
försvararna, eftersom det inte
tegången, är starkt kri
vokaterna är kritiska
varit skäligt att lägga så mycket
tisk mot hanteringen av
mot beslutet. Advokat
tid på inläsning som advokater
frågan.
Mari Schaub, ett av måls
na gjort enligt tingsrätten.
– Beslutet är märkligt,
ägandebiträdena i målet,
Ersättningsbesluten överkla
särskilt som man inte
känner uppgivenhet in Johan
Eriksson.
gades av samtliga inblandade
alls går in på frågan om
för hovrättens beslut.
advokater.
vad som är god advokat
– Jag har å mina klien
Inför Svea hovrätts beslut i
sed och om det är förenligt med
ters vägnar biträtt åtalet och yr
ersättningsfrågan lämnade Ad
den att advokater arbetar gratis,
kat ersättning för skador dels för
säger han, och tillägger att tings
rätten, om den var bekymrad för
ADVOKATSAMFUNDETS YTTRANDE
kostnaderna, snarare borde ha
I sitt yttrande till Svea hovrätt hänvisade Advokatsamfundet till Högsta
begränsat antalet målsägande
domstolens beslut den 5 mars 2010 i mål nr Ö 3554-08. Där fann HD att
biträden i målet.
om hovrätten tillåter ett stort antal vittnesförhör med personer som för– Ytterst drabbar det här klien
svararen har åberopat, i stället för att avvisa förhören, kan hovrätten inte
terna, eftersom de får ett sämre
lägga det förhållande att förhören genomförs till grund för att sätta ned
ersättningen för arbetet till försvararen. På motsvarande sätt kan rimligen
stöd. Dessutom blir det i princip
inte den omständigheten att advokaten efter kallelse infinner sig till huvudomöjligt för enmansbyråer att ta
förhandling ligga till grund för nedsättning av arvodesyrkandet.
uppdrag som målsägandebiträ
Advokatsamfundet anförde också att domstolen knappast kan ha till
den på dessa villkor, konstaterar
uppgift att avgöra vilket material ett målsägandebiträde behöver ta del av.
Utgångspunkten måste i stället vara att målsägandebiträdet tar del av det
Bodström.
material som han eller hon bedömer behövs, för att på bästa sätt tillvarata
Även advokat Johan Eriks
klientens intressen.
son, som tillsammans med advo
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Drottninggatan i centrala Stockholm

kat Robin Söder företrädde den
misstänkte Akilov, riktar kritik
mot hovrättens beslut.
– Jag och Robin har fått en
klumpsumma på sammanlagt
500 timmar för inläsningen. Det
anses vara en rimlig inläsnings
tid för målsägandebiträden, som
bara har en zon i utredningen
som är aktuell, medan vi har
ADVOKATEN NR 8 • 2018
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Nej till resning till
nackdel för enskild
Förslagen om att möjliggöra resning till nackdel
för den enskilde när det
kommit nya uppgifter om personens ålder är illa genomtänkta
och brister i rättssäkerhet. Det
anser Advokatsamfundet som
nu lämnat sitt yttrande över
promemorian Resning vid nya
uppgifter om den tilltalades ålder
(Ds 2018:19). Samfundet avstyrker
förslagen i promemorian som
avser resning till nackdel för den
enskilde.
Utredaren Per Lennerbrant föreslår att resning ska vara möjlig,
till den tilltalades nackdel eller
fördel, om det kommer fram nya
uppgifter i efterhand om att en
dömd person sannolikt har en annan ålder än vad domstolen funnit. För att domen ska prövas på
nytt krävs det att brottet kan leda
till mer än ett års fängelse.

Eric M. Runesson.

Eric M. Runesson invald
i Svenska Akademien

FOTO: TOM KNUTSON

den 11 april 2017.

hela förundersökningen. Det är
konstigt och inte förenligt med
att sköta uppdraget som försva
rare, säger han, och tillägger att
de båda advokaterna har kunnat
dela upp inläsningen av vissa de
lar, medan andra har varit nöd
vändiga för båda försvararna att
ha kunskap om.
Även tiden för massmedie
ADVOKATEN NR 8 • 2018

kontakter är alltför snålt tillta
gen, anser Johan Eriksson, som
också är mycket frågande inför
att hovrätten öppnat för måls
ägandebiträdena att kunna över
klaga beslutet, men inte för för
svararna.
– Jag har nog aldrig varit med
om att vissa får överklaga men
inte andra, säger han.

Thomas Bodström berättar
att målsägandebiträdena planerar att driva frågan vidare,
både rättsligt och opinionsmäs
sigt. Eventuellt kommer Johan
Eriksson och Robin Söder att,
trots hovrättens formulering,
försöka gå vidare och kräva en
ny prövning av ersättningsfrå
gan. 
UÖ

Svenska Akademien utsåg vid sitt
möte den 5 oktober justitierådet
Eric M. Runesson samt författaren Jila Mossaed till nya ledamöter. Valet har godkänts av H.M.
Konungen.
Eric M. Runesson är jur. dr och
docent vid Handelshögskolan i
Stockholm, och i dag justitieråd
i Högsta domstolen. Fram till
sommaren var han advokat med
inriktning på tvistlösning, skiljemannarätt och medling i affärsjuridiska tvister. Eric M. Runesson
var också fram till sitt utträde
ledamot av Advokatsamfundets
huvudstyrelse.
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Kritik mot förslag om
ändrad helgberedskap
Advokatsamfundet riktar
i sitt remissvar stark kritik mot fler av de förslag
som lämnas av Domstolsverkets
helgberedskapsprojekt. Projektets förslag innebär bland annat
att många häktningsförhandlingar
utanför storstadsområdena kan
komma att hållas via videolänk.
Samfundet avstyrker förslaget
och anser att behovet av effektivisering inom domstolarna här
”måste stå tillbaka för den misstänktes rätt att personligen få inställa sig till häktningsförhandling
i rättssalen”.
Även förslaget om att minska
antalet så kallade beredskapsområden under helgerna kritiseras.
De nya, större beredskapsområdena skulle innebära långa
resor för de misstänkte, och göra
det svårt eller omöjligt för en
jouradvokat att transportera sig
mellan olika förhandlingar under
sin jourtid.

Arbete för bättre
skatteprocess har startat
Nu har det första mötet hållits
med arbetsgruppen som tillsattes
för att diskutera en förbättring av
skatteprocessen efter seminariet
i juni om kvaliteten i skatteprocessen.
Gruppen, som
består av representanter från
förvaltningsdomstolarna,
Skatteverket
och AdvokatMaria Billing.
samfundet,
träffades på
Kammarrätten i Stockholm den
24 september. Vid mötet medverkade kammarrättens president
Thomas Rolén, Skatteverkets
generaldirektör Katrin Westling
Palm och Advokatsamfundets
chefsjurist Maria Billing.
Förslaget att bilda en arbetsgrupp med alla parter som är
inblandade i skattemål för att
diskutera en förbättring av skatteprocessen i framför allt stora
mål väcktes vid ett seminarium
om kvaliteten i skatteprocessen
som hölls på Advokatsamfundets
kansli den 11 juni.
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MIGRATIONSVERKETS E-TJÄNST

Kommunikation och samlad
Under hösten lanseras nya
funktioner i Migrationsverkets
e-tjänst Biträdessidan. Advokater som varit med i arbetet
ser positivt på satsningen, men
menar att den inte når ända
fram.

cipiellt positiv till digitalisering
en, men har upplevt en hel del
barnsjukdomar under pilotpe
rioden.
– Det har blivit extremt myck
et arbete för oss med att dub
belkolla så att inget missas,
eftersom handläggarna på Mig
rationsverket inte har varit helt
Sedan flera år kan offentliga bi
säkra på hur systemet ska an
träden hantera delar av sina kon
vändas. Vissa saker har kommit
takter med Migrationsverket via
via Biträdessidan, medan andra
e-tjänsten Biträdessidan. Mig
fortfarande kommit med
rationsverket har nu ut
posten. Så det har varit
vecklat
Biträdessidan
svårjobbat, säger Gyl
vidare. Flera nya funktio
lenring.
ner har under 2018 tes
Enligt Karin Gyllen
tats av några advokat
ring är systemet ännu
byråer i ett pilotprojekt,
inte klart för att drift
och under hösten lanse
sättas på bred front, så
ras de för advokater och
som Migrationsverket
övriga offentliga biträ Karin
Gyllenring.
planerar.
den i hela landet.
– Det blir säkert helt
De nya funktionerna
fantastiskt när det är klart, men
innebär att offentliga biträden
jag anser inte att det är det än.
kan se samtliga förordnanden
Det omfattar ännu inte alla ären
och hitta kontaktuppgifter till
den och handläggarna har inte
klienterna, ta emot handlingar
fått tillräcklig utbildning. Så jag
i asylärenden och kostnadsräk
befarar faktiskt kaos, säger Ka
ningsärenden, skicka in inlagor,
rin Gyllenring.
samt skicka in kostnadsräkning
Tommie Andersson är dock
ar, som matas in manuellt eller
inte orolig.
som hämtas exempelvis från det
– Att det har upplevts som
egna ekonomisystemet.
lite besvärligt har nog till en
Tommie Andersson, projekt
del berott på att endast få ären
ledare på Migrationsverket, tror
den, biträden och migrations
att Biträdessidan i sin nya tapp
verksenheter har varit berörda.
ning kan innebära en hel del ef
När det nya arbetssättet lanseras
fektiviseringar för advokater och
över hela landet räknar vi med
andra offentliga biträden.
att det blir tydligare och enklare
– Man slipper all pappers
för alla, säger han.
hantering och all posthantering
De nya funktionerna på Biträ
och får all information tillgäng
dessidan har tagits fram i sam
lig snabbt och oavsett var man
råd med bland andra Advokat
är, säger han.
samfundet. Advokat Sait Umdi
har representerat Advokatsam
advokat karin gyllenring är en av
fundets styrelse i kontakten med
de advokater som fått testa den
Migrationsverket.
nya Biträdessidan. Hon är prin
BITRÄDESSIDAN
Biträdessidan lanserades år 2013, och innehöll då bland annat en kalenderfunktion där offentliga biträden kunde redovisa när de var lediga att ta
uppdrag. Sedan dess har tjänsten undan för undan utvecklats vidare.
Offentliga biträden loggar in på Biträdessidan med hjälp av Bank-ID. Ett
offentligt biträde kan också ange andra personer, exempelvis kolleger,
biträdande jurister och sekreterare, som ska kunna gå in i de aktuella förordnandena.

År 2013 lanserade Migrationsverket

– I grund och botten är jag po
sitiv till idén med digitalisering.
Biträdessidan kan ge en bättre
överblick och ökad enhetlighet,
säger Sait Umdi.
Han hoppas på att sidan ska
förenkla kontakterna med Mig
rationsverket, genom möjlig
heten att skicka en fråga direkt
inne i systemet. Det kommer
också att spara mycket tid och
arbete att få besked i ärenden
ADVOKATEN NR 8 • 2018
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information ska öka effektiviteten

e-tjänsten Biträdessidan som utvecklats vidare.

direkt på Biträdessidan, i stället
för att, som i dag, vara tvungen
att köa hos ett postombud för att
hämta ut rekommenderade brev.
Satsningen har dock inte nått
ända fram, anser Sait Umdi. Än
så länge omfattar Biträdessidan
bara asylärenden, medan en rad
andra ärenden, som arbetstill
stånd, fortfarande måste hante
ras enligt den gamla modellen.
– Det kan bli problem när ett
ADVOKATEN NR 8 • 2018

ärende ska skötas elek
troniskt och ett annat via
posten, fast de kanske
rör samma person. Ris
ken är att det här skapar
oreda både hos biträde
na och hos Migrations
verket, säger Sait Umdi.

dessidan, och att verket
har lyssnat på advokater
nas synpunkter.
– Det här är en bra
början, men det finns
mycket kvar att göra, sä
ger Umdi.
Sait Umdi.
Ytterligare funktio
ner på Biträdessidan är
redan planerade. Redan senare
sait umdi anser att kontakterna
under hösten ska biträden även
med Migrationsverket fungerat
kunna ta emot beslut i kostnads
bra under processen med Biträ

räkningsärenden och skicka
in överklaganden på Biträdes
sidan. Migrationsverket kom
mer att informera verksamma
offentliga biträden via brev in
för lanseringen. Enligt Tommie
Andersson kommer den absolu
ta merparten av alla ärenden att
hanteras via Biträdessidan re
dan i höst. Övriga ärenden, som
tillståndsärenden, kommer att
plockas in senare. 
UÖ
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NYHETER
MÅLSÄGANDEBITRÄDEN I ÖVERRÄTT

Nya regler skapar osäkerhet
De nya reglerna ställer fram
för allt krav på en välfungerande
kommunikation mellan domsto
len, åklagaren och målsäganden,
och – om klagotiden ännu inte
löpt ut – det målsägandebiträde
som fortfarande är förordnat.
– Vi diskuterade hur kommu
nikationen ska gå till rent prak
tiskt och vilka kontakter som ska
tas, berättar Ander Perklev.
Svea hovrätt arbetar
nu på en intern prome
moria som ska fungera
som ett stöd för de do
mare som ska fatta be
slut om att förordna
målsägandebiträden.

Från den första juli i år
förordnas målsägande
biträden endast till dess
att tiden för att överkla
ga tingsrättens dom har
löpt ut. Det innebär att
hovrätterna nu måste ha
beredskap för att snabbt Anders
advokat elisabet audell ,
förordna målsägandebi Perklev.
som var med på det se
träden på nytt, i de fall
naste mötet, och advokat
när det behövs i hovrättspro
Lena Feuk, som deltog vid båda
cessen.
dialogmötena, upplevde
båda dialogen med dom
stol och åklagare som gi
svea hovrätt har tagit hjälp av
vande.
advokater och åklagare för att
Elisabet Audell är nöjd
hitta former för hur de nya reg
med de riktlinjer som
lerna ska tillämpas och hur den
Svea hovrätt tagit fram
nödvändiga kommunikationen
för att enklare och snab
ska skötas. I oktober bjöd hov
bare kunna hantera olika Elisabet
rätten in till ett andra möte för
typer av ärenden och si Audell.
dialog mellan domstol, advo
tuationer. Däremot ser
kater och åklagare om de nya
både hon och Lena Feuk själva
reglerna.
lagändringen som problematisk.
– Det var ett bra och konstruk
– För oss advokater är det oer
tivt möte, och vi fick en hel del
hört märkligt att uppdraget tar
kloka synpunkter från advo
slut innan ärendet är slutgiltigt
katerna. Det är värdefullt att
prövat, säger Audell.
få höra vilka funderingar som
finns, eftersom det kan ge en
signal om var problemen ligger,
lena feuk tycker sig också märka
säger hovrättspresident Anders
att även åklagarna är bekymrade
Perklev, som är nöjd med mötet.
inför den nya situationen. I de
NYA REGLER OM MÅLSÄGANDEBITRÄDEN
Från och med den 1 juli i år gäller nya regler för förordnandet av måls
ägandebiträden i allmän domstol. Enligt de nya reglerna gäller förordnandet av ett målsägandebiträde till dess att tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt ut. Ett målsägandebiträde kan dock förordnas även i
hovrätten om det finns behov av det.
Bakgrunden är reformen En modernare rättegång, som anses ha minskat behovet av målsägandebiträde i hovrätten, bland annat på grund av
att målsäganden numer sällan deltar personligen i huvudförhandlingen i
hovrätten.
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NYA REGLER I LAG (1988:609) OM MÅLSÄGANDEBITRÄDE
De nya reglerna för förordnande av målsägandebiträde finns i 1 § i lag
(1988:609) om målsägandebiträde. I 1 a § framgår när ett målsägandebiträde ska förordnas i hovrätten:
”Om åklagaren eller den tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen,
ska ett målsägandebiträde förordnas i högre rätt under de förutsättningar
som anges i 1 §. Vid bedömningen av om målsäganden har behov av ett
målsägandebiträde i högre rätt ska det även beaktas
1. om målsäganden ska höras,
2. vad som ska prövas i fråga om enskilt anspråk, och
3. om det finns något annat särskilt skäl. Lag (2018:535).”

fall då det inte finns något måls
ägandebiträde i hovrätten faller
det nu på åklagaren att även fö
reträda målsäganden.
– Det blir konstigt, eftersom
åklagarna arbetar utifrån en ob
jektivitetsprincip, påpekar Feuk.
för åklagarna kan de nya reglerna
komma att innebära en hel del
merarbete, när de ska företräda
målsäganden. Men även
målsägandebiträdena
kan få mer att göra, be
farar Lena Feuk. Dels
genom att mycket infor
mation måste överföras
till åklagaren inför hov
rättsprocessen. Dels för
att målsäganden behö
ver mycket kontakt och
samtal för att förstå den
fortsatta gången av ärendet, som
kanske får hanteras utan
biträde.

att såväl förordnandet som full
makten löpt ut, ta ett samtal där
ställning tas till om advokaten är
beredd och kan, eller inte, stötta
målsäganden som enbart ombud
utan nytt förordnande och där
med utan ersättning i hovrätts
processen.
Hovrätterna har ännu prövat
ganska få begäranden om måls
ägandebiträden. Framtiden får
utvisa exakt vad som i prakti
ken kommer att krävas för ett
förordnande, konstaterar advo
katerna.

i många
enklare mål troligen inte
kommer att innebära så stora

skillnader, befarar såväl Lena
Feuk som Elisabet Audell att
den nya ordningen kan ska
pa osäkerhet hos redan stres
sade måls
ägande, som
får sämre information
och svårare att få svar
på sina frågor. Förmod
rent praktiskt innebär de
ligen kommer många
nya reglerna också att
målsägande att ringa
målsägandebiträden
till sina tidigare måls
måste se över sina full
ägandebiträden för att få
makter, så att de blir
hjälp att förstå vad som
tidsbegränsade att gälla Lena Feuk.
händer under hovrätts
lika länge som förord
processen.
nandet gäller, förklarar Lena
– Jag tror att det i praktiken
Feuk. Annars riskerar advo
kommer att bli så att vi advoka
katen att hamna i en situation
ter, i alla fall i vissa speciella fall,
där hon fortfarande är ombud
kommer att fortsätta att hjälpa
för målsäganden, men inte har
målsäganden med att svara på
något förordnande som måls
frågor och kanske till och med
ägandebiträde, och alltså inte får
uppträda i hovrätten utan att få
någon ersättning. Det blir anled
ersättning för det, konstaterar
ning både för målsäganden och
Elisabet Audell.
för målsägandebiträdet att, efter
UÖ
men även om lagändringen

ADVOKATEN NR 8 • 2018
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De nya reglerna för målsägandebiträden i överrätt innebär
en hel del förändringar för
såväl åklagare som målsägandebiträden och målsägande.
Trots en konstruktiv dialog
med Svea hovrätt befarar nu
advokater en ökad osäkerhet för målsägande och mer
arbete för både advokater och
åklagare.

NYHETER
Ris och ros till förslag
om barnpornografibrott
Advokatsamfundet har
yttrat sig över promemorian Vissa frågor om
barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga
brott mot barn.
Advokatsamfundet tillstyrker
förslaget att straff om barnpornografibrott även fortsättningsvis
bör regleras i 16 kap. brottsbalken. Däremot avstyrker Advokatsamfundet förslaget om att den
som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för
barnpornografibrott enbart på
grund av att denne varit oaktsam
beträffande omständigheten att
den andra personen är under
18 år, då förslaget innebär ett
förändrat skuldrekvisit.
Advokatsamfundet säger också
nej till förslaget om avskaffande
av preskription för vissa allvarliga brott mot barn.

Hård samfundskritik mot
tjänstepensionsförslag

Advokater befarar att målsägande kommer att ringa till sina tidigare målsägandebiträden för att få hjälp att förstå
vad som händer under hovrättsprocessen.
ADVOKATEN NR 8 • 2018

Advokatsamfundet riktar
i sitt remissvar över
promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag
hård kritik mot delar av förslagen
och mot kvaliteten på många av
EU:s rättsakter.
I promemorian, som syftar
till att genomföra EU:s andra
tjänstepensionsdirektiv (IORP II),
föreslås en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska gälla för företag som enbart erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill
säga livförsäkringar som är knutna till en anställning. EU-reglerna
föreslås också kompletteras med
en förstärkt solvensreglering, för
att stärka kundernas skydd.
Enligt Advokatsamfundet
försvåras implementeringen av
EU-rätten av ”den undermåliga
kvaliteten på många av EU:s rättsakter, bl.a. det direktiv som ligger
till grund för det nu remitterade
lagförslaget”. Advokatsamfundet
anser också att förslagets val av
lagstiftningsteknik, med hänvisningar, ”står i kontrast till strävan
efter ökad överskådlighet och lättbegriplighet och bidrar i stället till
ökad splittring i regleringen och
en förhöjd risk för förbiseenden”.
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Migrationsöverdomstolen konstaterade i två domar att lagen
om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande
asylsökande, den så kallade
gymnasielagen, får tillämpas.
Migrationsöverdomstolen anser
inte att stadgad ordning enligt
grundlagen har åsidosatts när la
gen kom till. Bestämmelsen om
sänkt beviskrav strider inte hel
ler mot aktuella EU-regler.
I målet UM 12649-18 tar Mig
rationsöverdomstolen ställning
till om det fanns sådana brister
i beredningen av lagstiftnings
ärendet när bestämmelsen om
sänkt beviskrav för sökandens
identitet i gymnasielagen kom
till, att stadgad ordning har satts
åt sidan i något väsentligt hän
seende. I så fall skulle lagen inte
få tillämpas enligt regeringsfor
men 11 kap. 14 §.
Migrationsdomstolen i Mal
mö fann i sin dom att reger
ingsformens
beredningskrav
inte var uppfyllt när det gällde
bestämmelsen om beviskravet.
Men Migrationsöverdomsto
len delar inte den bedömning
en, utan konstaterar att försla
get bereddes ytterligare, efter
att kritik hade riktats mot re
geringens beredning av försla
get. Sammantaget anser Migra
tionsöverdomstolen att stadgad
ordning inte har satts åt sidan i
något väsentligt hänseende när
bestämmelsen kom till.
I målet UM 13063-18 bedö
mer Migrationsöverdomstolen
frågan om avsteget från kravet
på klarlagd identitet i gymnasie
lagen strider mot EU-reglerna.
Migrationsöverdomstolen anser
att EU-reglerna inte hindrar ett
sänkt beviskrav för sökandens
identitet när frågan om uppe
hållstillstånd prövas för en ut
länning som redan vistas i Sveri
ge på det sätt som anges i lagen.
Mot bakgrund av att det redan
finns praxis från EU-domstolen
anser Migrationsöverdomstolen
att det inte är nödvändigt med
ytterligare klargöranden från
EU-domstolen.
MA
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ÅLDERSBEDÖMNING AV ASYLSÖKANDE

Många kan ha felbedömts
Risken att unga asylsökande
felaktigt klassas som vuxna
kan vara betydligt större än
Rättsmedicinalverket tidigare
medgett. Svenska Dagbladet
har i en granskning avslöjat felaktigheter och stora frågetecken i RMV:s metod för åldersbedömning av asylsökande.

över 3 000 medicinska ålders
bedömningar som enbart base
rats på knäledsundersökning
en, eftersom visdomständerna
antingen inte kunnat bedömas
eller har bedömts som omogna.
Och här är risken för felbedöm
ningar betydligt större, vilket
också RMV:s egna experter va
rit medvetna om. Bland
annat ska överläkaren
Svenska Dagbladets re
Elias Palm, tidigare me
porter Negra Efendić,
todansvarig för medicin
mottagare av Advokat
ska åldersbedömningar
samfundets journalist
vid RMV, i en rättegång
pris 2018 för sina gransk
där han var kallad som
ningar av de medicinska
sakkunnig, ha sagt att
åldersbedömningarna,
20 procent av 17-åring
har i en serie artiklar vi Negra Efendić.
arna kan ha ett färdig
sat att RMV:s metod för
vuxet knä. I siffror räk
åldersbedömningar inte
nat innebär det alltså att
håller måttet.
omkring 600 unga män
De medicinska ål
felaktigt kan ha klassats
dersbedömningarna
som vuxna bara under
bygger på en röntgen
2017.
av
visdomständerna
– En statlig myndighet
och magnetröntgen av
har hävdat en sak i två år
ena knäleden. Utifrån Sofia Rönnow
och vi har visat att det
dessa bilder gör rätts Pessah.
inte stämmer. Det måste
läkare sedan en bedöm
klargöras hur stora riskerna för
ning av den asylsökandes san
felbedömning är. Det finns fler
nolika ålder. RMV har tidigare
frågetecken och vår granskning
sagt till SvD att risken att barn
kommer att fortsätta, säger Neg
felklassas som vuxna är 10 pro
ra Efendić.
cent när båda kroppsdelarna är
färdigvuxna och att det inte sä
kert går att ange någon felmar
rmv hävdade 2016 , med hänvisning
ginal när bara en kroppsdel be
till en rapport från Socialstyrel
döms.
sen, att ”[d]en nedre tillväxtzo
Samtidigt visar det sig att
nen i lårbenet mognar färdigt
RMV under år 2017 utfärdade
hos de flesta mellan 22–28 års

Rättsläkaren Elias Palm under Rättsmedicinalverkets presskonferens om

ålder. En väldigt liten andel av
unga har en mogen tillväxtzon
trots att de inte fyllt 18 år”. For
muleringen har använts av Mig
rationsverket i asylbeslut, och
även förekommit i Migrations
verkets styrdokument kring ål
dersbedömningar. Efter SvD:s
granskning har dock Migrations
verket ändrat formuleringen och
tagit bort den felaktiga siffran.
Socialstyrelsen presenterade

RMV bemöter kritiken
Rättsmedicinalverket har
valt att ge skriftliga svar på
tidskriften Advokatens frågor,
rörande den kritik som riktats
mot de metoder som används
för åldersbedömning och uppgifterna om att RMV har ändrat
sig när det gäller metodernas
tillförlitlighet.
RMV skriver att de inte har änd
rat sättet att beskriva det som

ibland benämns som ”felmargi
nalen”.
RMV har inte heller förändrat
det sätt som de formulerar sina
utlåtanden på. Uppgiften inom
vilket åldersspann som den ne
dre tillväxtzonen i lårbenet mog
nar färdigt presenterades vid en
pressträff i september 2016, som
ett led i att förmedla det rådande
kunskapsläget om magnetkame
raundersökning av knäleden så

som det presenterades i Social
styrelsens rapport. Denna uppgift
har inte använts av RMV sedan
dess – inte heller i utlåtanden.
Varför backade ni inte tidigare,
när så många experter kritiserade metoden och ifrågasatte tillförlitligheten?
– Medicinska åldersbedöm
ningar som företeelse har va
rit föremål för diskussion långt
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Gymnasielagen
får tillämpas

NYHETER
Poliser utbildas
kring sexualbrott

som vuxna
neralsekreterare Anne Ramberg
riktar hård kritik mot RMV:
– Man ska vara återhållsam
med att använda starka ord.
Men RMV:s åldersbedömning
ar är inget annat än en skan
dal. Bara under 2018 avgav RMV
3 000 utlåtanden som grundar sig
på felaktiga sakomständigheter.
Konsekvenserna av den
undermåliga
rättstill
lämpningen är förödande
för de barn som drabbas.
Det kan handla om fle
ra tusen barn vars fram
tida liv kan ha ödelagts.
Det duger inte att mig
svd:s granskning har väckt
nytt liv i den kritik som Anne Ramberg. rationsministern hänvi
sar till myndigheten. Det
redan tidigare fanns mot
handlar om ett systemfel som re
RMV:s metoder för medicinska
geringen är ytterst ansvarig för.
åldersbedömningar.
– Vi är kritiska till att RMV
Eva Ekholm
förefaller ha ändrat sig först ef
ter upprepade och medialt upp
Fotnot: Varken Heléne Frit
märksammade påpekanden från
zon, migrationsminister och bi
experter, och till att de som ex
trädande justitieminister, eller
pertmyndighet inte själva säker
Morgan Johansson, justitiemi
ställt att använd metod uppfyller
nister, vill lämna någon kom
rimliga krav på evidens. Det är
mentar. Deras respektive pres�
bra att Migrationsverkets styr
sekreterare hänvisar i stället till
dokument ändras men det är
RMV.
inte tillräckligt för att säkerställa
l SvD granskar åldersbeatt myndigheten inte fortsätter
dömningarna, artikelserie
lägga avgörande vikt vid RMV:s
av Negra Efendić, samt
utlåtanden trots bristande evi
intervju med Negra Efendić.
l Mostad P., Tamsen F. (2018)
dens för metoden, säger Sofia
Error rates for unvalidated medical
Rönnow Pessah, jurist, Rådgiv
age assessment procedures.
ningsbyrån för asylsökande och
International Journal of Legal
flyktingar.
Medicine https://doi.org/
10.1007/s00414-018-1916-3
Även Advokatsamfundets ge

Nyligen publicerades också
en vetenskaplig studie av Petter
Mostad, biträdande professor i
matematisk statistik, och Fred
rik Tamsen, specialist i rätts
medicin. I studien konstateras
att felmarginalen vid åldersbe
dömning baserat på mognad
av tänder och knäled kan vara
så hög som 41 procent
– visserligen en osäker
siffra enligt forskarna,
men betydligt högre än
de 10 procent som RMV
hävdat.

medicinska åldersbedömningar den
18 januari 2018.

i våras en ny studie av de med
icinska åldersbedömningarna.
– Det visar sig att majoriteten
av de undersöktas knän mognar
färdigt mycket tidigare än vad
man trott. För de flesta sluts till
växtzonen i knäleden mellan 17,5
år till 19,5 år. Tio procent sluts
innan och tio procent efter, sa
Johan Sanmartin Berglund, en
av forskarna bakom den nya stu
dien, den 5 oktober i SvD.

innan RMV fick uppdraget. Den
kritik som riktats mot de meto
der som RMV använder har haft
olika fokus över tid och det har
varit svårt för RMV att nå ut när
vi försökt att bemöta den kritik
som riktats mot metoderna.
Kommer ni att rekommendera att
en annan metod används för åldersbestämning?
– Det finns en generell upp
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fattning att metod är liktydigt
med vilken kroppsdel som un
dersöks. Metoden innefattar
dock betydligt mer än så, bland
annat hur resultaten av de ge
nomförda undersökningarna an
vänds och hur utlåtandena utfor
mas. Ett exempel på detta är när
RMV ändrade metoden avseen
de sökande av kvinnligt kön utan
att för den delen förändra vilka
kroppsdelar som undersöks.

Förändringen handlade i stället
om att förändra sättet som ana
lyssvaren värderades på i be
dömningsmatrisen. RMV följer
den vetenskapliga utvecklingen
inom området och om kunskaps
läget skulle förändras eller om
uppdraget på annat vis skulle få
förändrade förutsättningar kom
mer RMV att ompröva de meto
der som används, inklusive vilka
kroppsdelar som undersöks.

27 polisanställda som
arbetar med att utreda
sexualbrott deltar i den
första omgången av Polismyndighetens nya nationella utbildning kring sexualbrott och den
nya sexualbrottslagstiftningen.
Den första omgången av den två
veckor långa utbildningen hålls i
Göteborg i mitten av oktober.

Nej till slopat krav på
dubbel straffbarhet
Advokatsamfundet kan
inte ställa sig bakom ett
förslag om att slopa kravet på dubbel straffbarhet i terroristlagstiftningen, eftersom det
”strider mot sådana sedvanliga
straffrättsliga principer som är en
förutsättning för ett rättssäkert
brottmålsförfarande.” Det skriver
samfundet i sitt yttrande till Sanktionlagsutredningens förslag.
Utredningen föreslår bland
annat att den som uppsåtligen
bryter mot ett beslut om frysning
av tillgångar ska dömas till böter
eller fängelse i högst två år eller,
om brottet är grovt, till fängelse
i högst fyra år. Detta ska, enligt
utredningen, gälla för svenska
medborgare som begår brottet
utomlands, oavsett om brottet är
straffbart i detta land eller inte.
Förslaget innebär därmed ett
avsteg från principen om dubbel
straffbarhet.

Registrerade meriter
utsätts för tillsyn
Sedan maj 2018 kan
advokat och biträdande
jurist registrera meriter
för erfarenhet och utbildning
kopplat till uppdragslistorna för
domstolsförordnanden. Ett mycket stort antal meritmarkeringar
har registrerats sedan dess.
Dessa utgör beslutsstöd för domstolarna och har betydelse för
möjligheten att få förordnanden.
Under hösten kommer en genomgång och tillsyn av meritmarkeringar att genomföras. Det görs
i enlighet med den information
som finns i anslutning till registreringen av meriter på Advokatsamfundets webbplats.
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Buergenthal domare i
Internationella domstolen
I förra numret av tidskriften
Advokaten (nr 7 2018) uppgavs
felaktigt att mottagaren av Stockholm Human Rights Award under
en period verkat som domare i Internationella brottmålsdomstolen.
Rätt uppgift är att Buergenthal
under perioden 2000–2010 var
domare i Internationella domstolen i Haag.

Thomas Buergenthal.

Varning till Massi Fritz
överklagas inte
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HD kommer fram till att trots brister i beredningen ska den nya lydelse vapenlagen fick genom lagändringen vid årsskiftet tillämpas, och domstolen fastställer hovrättens dom för grovt vapenbrott.

HD tillämpar vapenlagen
trots brister i beredningen
Beredningen av ändringarna i
vapenlagen var bristfällig, men
inte i den mening som anges i
regeringsformen, enligt Högsta
domstolen, som därmed gett
grönt ljus till att tillämpa den
omdiskuterade lagen.
HD finner i sin dom att bered
ningen av ändringarna i vapen
lagen var bristfällig men bris
terna var inte väsentliga i den
mening som avses i 11 kap. 14 §
första stycket andra meningen
regeringsformen.
Straffskalan för vapenbrott
och grovt vapenbrott höjdes
den 1 januari 2018. De nya hår
dare straffen drevs igenom trots
hård kritik från såväl många re
missinstanser som från Lagrå
det. Lagrådet ansåg att kravet

om att kraven i regeringsformen
i regeringsformen 7 kap. 2 § på
för att domstolen inte ska få til�
beredning av regeringsärenden
lämpa en bestämmelse är högt
inte var uppfyllt. På grund av
ställda. HD skriver i sin dom att
det kunde regeringens lagråds
det saknas stöd för slutsatsen
remiss inte ligga till grund för
att ”återverkningarna för den
lagstiftning, skrev Lagrådet.
enskilde som en följd av den
Högsta domstolen bevilja
korta remisstiden har blivit
de prövningstillstånd i må
helt outredda eller oöver
let med hänvisning till
blickbara. Inte heller kan
bestämmelsen i regerings
bristerna på någon annan
formen 11 kap. 14 §, som fö
Högsta
reskriver att en föreskrift domstolen grund bedömas som vä
sentliga i den mening som
inte får tillämpas, om en
mål nr
domstol finner att stadgad B 2646-18 avses i 11 kap. 14 § första
stycket andra meningen
ordning har åsidosatts i nå
regeringsformen”.
got väsentligt hänseende vid fö
Därmed ska HD tillämpa den
reskriftens tillkomst.
nya lydelse som vapenlagen fick
I domen, som meddelades
genom lagändringen vid års
den 28 september, går HD ige
skiftet, och domstolen faststäl
nom lagstiftningsprocessen, och
ler hovrättens dom för grovt va
konstaterar att den var bristfäl
penbrott.
lig. Domstolen påminner dock
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Advokatsamfundets disciplinnämnd beslöt den
27 augusti 2018 att tilldela advokat Elisabeth Massi Fritz
varning med högsta straffavgift,
50 000 kronor. Nämnden bestod
vid prövningen av åtta ledamöter,
som inte var eniga. Fyra ledamöter ville tilldela henne varning
med högsta straffavgift, medan
fyra ledamöter jämte samfundets
generalsekreterare (som inte har
rösträtt i nämnden) ville utesluta
Elisabeth Massi Fritz. För uteslutning krävs att sex ledamöter är
ense om påföljden. Därför stannade påföljden vid varning med
straffavgift.
Enligt disciplinnämnden hade
Massi Fritz allvarligt åsidosatt
god advokatsed på två punkter,
dels genom att använda anställningsavtal som genom sin
utformning riskerar att underminera klienternas fria advokatval,
dels genom att på olika sätt
försvåra handläggningen av disciplinärendet.
Justitiekanslern, JK, utövar
tillsyn över advokatväsendet
som företrädare för det allmänna
och har möjlighet att överklaga
disciplinnämndens beslut. Efter
granskning har dock JK beslutat
att inte överklaga.

NYHETER

Middagar var muta
Det är olämpligt att kulturlivets
branschorganisationer bjuder
myndighetsföreträdare med
ansvar för bidrag i kulturbranschen på middag, anser Svea
hovrätt.
Svea hovrätt dömer företrädare
för två organisationer för bestick
ning och givande av muta, och tre
myndighetsföreträdare för mut
brott och tagande av muta efter
att myndighetsföreträdarna blivit
bjudna på middagar. Stockholms

Hovrätten gör alltså en annan
tingsrätt friade tidigare de miss
bedömning och anser att myn
tänkta. Tingsrätten ansåg bland
dighetsföreträdarna genom sin
annat att det var motiverat för fö
roll i att dela ut bidrag på kul
reträdare för de båda myndighe
turområde har ett mycket
terna Statens musikverk och
begränsat utrymme för
Statens kulturråd att delta
att ta emot förmåner. Vär
vid tillställningarna som
det av de aktuella midda
ordnades av föreningen
Svea
garna överstiger dessutom
Svenska tonsättare, respek
hovrätt,
normal representation. De
tive Sveriges kompositörer
mål nr.
och textförfattare, då det B 337-18 tilltalade döms därför till
böter, och de båda fören
var viktigt för myndighets
ingarna åläggs dessutom före
företrädarna att följa med i vad
tagsbot.
som händer på musikområdet.

Ska våldsbejakande grupper förbjudas?
De flesta debattörerna var emot
ett förbud mot våldsbejakande
grupper.

FOTO: MAGNUS ANDERSSON

Debattören Jan Scherman för
klarade att han blir reflexmäs
sigt orolig när demokratin rik
tar blicken mot grundlagarna
med inskränkningar i förenings
frihet och yttrandefrihet. Han
påminde om att det redan finns
lagar som hanterar problemen
när våldsbejakande grupper be
går demokratibrott och mena
de att en rimlig ordning är att
undersöka om de lagar som finns
inte räcker för att lösa de pro
blemen.
Uppsala FN-förenings ordfö
rande Mona Strindberg instäm
de med Scherman och menade
att det är tydligt att Sverige inte
har utnyttjat den befintliga lag
stiftningen tillräckligt för att
skydda minoriteter.
Professor Anna Jonsson Cor
nell underströk att det är fullt
möjligt att förbjuda rasistiska
organisationer utan att någon
grundlagsändring krävs. Men
hon var inte för förbud mot

Advokatakademiens
nya halvdagskurs om
advokatetik och god advokatsed vänder sig till den administrativa personalen på landets
advokatbyråer. Kursen förklarar
centrala begrepp inom regelverket för god advokatsed och deras
betydelse för advokatbyrån samt
hur den administrativa personalen själva har att hantera olika
delar av samma regler.
Kursen hålls den 26 november i
Malmö. Läs mer på https://
advokatakademien.advokatsamfundet.se

Hur kan jämställdhet på
arbetsplatsen förbättras?
Den 15 november arrangeras en kostnadsfri
kurs i hur jämställdheten på arbetsplatsen kan förbättras. Under seminariet sammanfattas forskning på området
och konkreta exempel ges på hur
forskare och arbetsgivare kan
arbeta tillsammans för att få mer
kunskap om vilka initiativ som
fungerar. Kursen har tillkommit
som ett led i Advokatsamfundets
huvudstyrelses arbete för ökad
jämställdhet.
Läs mer på https://advokatak
ademien.advokatsamfundet.se

Från vänster Anna Jonsson Cornell, Abdulla Ahmad Miri, Mona Strindberg
och Jan Scherman.

Telia får inte styra
kunders internettrafik

våldsbejakande grupper. Hon
menade att ”våldsbejakande” är
ett för vagt begrepp.
Krönikören Abdulla Ahmad
Miri förespråkade däremot att
organisationer som använder
våld som politisk metod för att
uppnå sitt mål måste förbjudas.

Telias tjänster för ”fri
surf” strider mot EU-rättens regler, enligt Förvaltningsrätten i Stockholm. Telia
måste nu sluta styra sina kunder
till vissa tjänster. Telias tjänster
”Fri surf på sociala medier” och
”Fri surf lyssna”, som möjliggör
för kunderna att fortsätta att
använda vissa applikationer även
efter att surfvolymen är slut,
uppmärksammades först av Postoch telestyrelsen (PTS).
Förvaltningsrätten bedömer att
den tekniska åtgärd som Telia vidtar när en kund har förbrukat sin
avtalade datavolym utgör en otil�låten trafikstyrningsåtgärd enligt
TSM-förordningen.

moderatorn anne ramberg betona
de att det är viktigt att se princi
piellt på frågan och underströk
att regeringsformens rättighets

skydd är till för att skydda även
obekväma åsikter. Hon konstate
rade också att det är alltför lätt
att ändra de svenska grundla
garna.
Diskussionen fick en något
dramatisk inramning genom
att ett antal medlemmar av den
våldsbejakande,
nynazistiska
Nordiska
motståndsrörelsen
fanns bland åhörarna och ställ
de en rad polemiska frågor till
panelen.
MA

PANELSAMTAL
Förbud mot våldsbejakande grupper?
Uppsala FN-förening och Utrikespolitiska föreningen i
Uppsala ordnade den 4 oktober ett panelsamtal i samarbete med juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.
Deltagare: Jan Scherman, journalist och debattör, Anna
Jonsson C
 ornell, professor i komparativ konstitutionell
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Kurs i advokatetik för
administrativ personal

rätt och docent i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, Mona Strindberg, biträdande jurist och ordförande i Uppsala FN-förening, samt Abdulla Ahmad Miri,
krönikör i Metro. Moderator var Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne Ramberg.

Förvaltningsrätten i Stockholm,
mål nr 4207-17.
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Omar Al Zankah arbetar bland annat med welcome-app, som syftar till att skapa möten mellan svenskar och nyanlända.

HILDARYSEMINARIUM

Omar Al Zankah vill visa att integration är möjlig

I dag ligger Omar Al Zankahs
hemstad Homs, en stad av Stock
holms storlek, i ruiner. Omar har
liksom många andra syrier sökt
skydd i Europa och Sverige. Den
3 oktober kom han till Advokat
samfundet för att berätta om kri
get, flykten och den tuffa anpass
ningen till ett liv i Sverige.
Före kriget var Omar Al Zan
kah en vanlig gymnasieelev med
stora planer för framtiden. Målet
var att lära sig tyska efter gymna
siet, för att sedan studera ekono
18

mi i Schweiz. Familjen hade det
gott ställt, med anställd hushål
lerska i det stora huset i Homs.
Kriget vände upp och ner på
allt detta. Och när Omar fyllde 18
stod valet mellan att själv bli sol
dat eller att lämna landet. Omar
tog sig först till Jordanien, där
han tvingades arbeta 13 timmar
per dygn för att betala mat och
bostad, och senare till Sverige.
– På 24 timmar förvandlades
jag från brat i ett slott i Syrien
till slav i Jordanien, konstaterade
Omar Al Zankah.
Men livet i Jordanien gav inga
möjligheter till utveckling, och
Omar tog sig via flyktingsmugg
lare till Europa. Under båtresan
till Grekland fick han uppleva
svält och vattenbrist, och till slut
var Omar inte ens säker på att
han själv levde. Det visade sig
sedan, när flyktingarna till slut

blev räddade, att det fanns vat
ten ombord, men att flykting
smugglarna föredrog att behål
la det framför att rädda liv.
– Där lärde jag mig att det
finns resurser i världen, men
människor vill inte dela med
sig av dem, berättade Omar Al
Zankah.
var svår,
berättade Omar Al Zankah. Efter
en tid på flyktingboende i Åsar
na i Jämtland placerades han i
Stockholm, där det till slut vän
de för Omar.
– Jag bestämde mig för att ta
av offerkoftan och börja jobba
hårt, förklarade Omar Al Zan
kah.
Under året som gått sedan
dess har Omar verkligen job
bat. Med hjälp av en dator köpt
på Blocket har han studerat det

den första tiden i sverige

svenska språket och den svenska
kulturen så ingående att han, i en
egenproducerad film, utnämnt
sig själv till Årets Svennebanan.
genom att hålla sig framme och visa
sig själv och vad han kan har han
nu fått två olika arbeten, samti
digt som han läser på Komvux
för att bli behörig för högskole
studier. I dag arbetar han bland
annat med welcome-app, som
syftar till att skapa möten mel
lan svenskar och nyanlända.
– Jag har träffat en massa poli
tiker och kändisar för att få Sve
rige bättre på integration, berät
tade Omar, och fortsatte:
– Jag får inte rösta, eftersom
jag inte är medborgare, men jag
kan använda min röst, samman
fattade Omar Al Zankah, som
fick långa applåder för sin be
rättelse. 
UÖ
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En ”arabisk brat” i en välbärgad
familj i Syrien. Så presenterade
Omar Al Zankah sig och sitt liv i
Syrien innan kriget förändrade
allt. Vid en uppskattad lunchföreläsning berättade Omar
om hur flyktens trauman kan
omvandlas till en drivkraft att
förändra världen.

VÄRLDEN

EU-domstolen stoppar
polska domarlagen
Polen måste omedelbart sluta
att tillämpa landets omstridda
domstolslag, i väntan på att
EU-domstolen avgjort om lagen
är förenlig med EU-rätten. Det
meddelade EU-domstolen i mitten av oktober.
Polens nya lag om den högsta
domstolen trädde i kraft i april i
år. Med lagen sänktes pensions
åldern för domarna i landets
högsta domstol över en natt. Do
mare som passerat 65 år får nu
endast fortsätta i domstolen om
de kan visa intyg på att de är vid
god hälsa, och om Polens presi
dent beviljar dem fortsatt tjänst.
Domstolslagen har fått hård
kritik både inom Polen och in
ternationellt, och flera domare
har fortsatt att gå till arbetet i
domstolen trots att de formellt
är pensionerade. EU-kommissi
onen rekommenderade Polen att

upphäva beslutet om sänkt pen
sionsålder, som man ansåg även
tyrade rättsväsendets oberoen
de, men utan resultat.
I september stängdes det pols
ka domarrådet, KRS (Krajowa
Rada Sa˛downictwa), av från det
europeiska domarrådsnätverket
ENCJ. Orsaken var att den pols
ka regeringen vägrar att vidta
några åtgärder med anledning
av EU-kommissionens rekom
mendationer.
strax därefter meddelade EUkommissionen att man avsåg
att väcka talan mot Polen i EUdomstolen, för att landet inte
lever upp till sina skyldigheter
enligt artikel 19.1 i EU-fördraget
och artikel 47 i EU-stadgan om
de grundläggande rättigheterna.
EU-kommissionen har också be
gärt att domstolen vidtar inte
rimistiska åtgärder för att åter

ställa det läge som rådde för den
högsta domstolen i Polen innan
de omtvistade nya lagarna an
togs.
den 19 oktober kom så ett beslut
från EU-domstolen. Domstolens
vice ordförande Rosario Silva de
Lapuerta går helt på kommis
sionens linje, och beordrar Po
len att omedelbart stoppa til�
lämpningen av lagen. Beslutet
har också retroaktiv verkan, och
innebär att domare som pensio
nerats sedan beslutet ska få åter
gå i tjänst tills ett slutgiltigt be
slut fattats av domstolen.
Från den polska regeringen
har det hittills kommit något
blandade reaktioner på beslutet
och om man avser att lyda det.
EU-domstolen har möjlighet att
utdöma böter för den stat som
inte följer ett domstolsbeslut.

UÖ

MR-advokat fängslad för
att ha försvarat aktivister
Den 28 september
dömdes den kvinnliga
advokaten Khin Khin
Kyaw till sex månaders fängelse
för domstolstrots av en domstol
i regionen Bago, Myanmar. Khin
Khin Kyaw dömdes för sin roll
som försvarare i ett mål över tre
år tidigare.
2015 försvarade Khin Khin
Kyaw 58 studenter som greps under våldsamma former i samband
med en fredlig protest. Kyaw
hävdade under rättegången att
ett antal poliser borde utredas för
användande av överdrivet våld
under gripandena. Strax efter
detta anklagades Khin Khin Kyaw,
liksom en av hennes klienter, för
domstolstrots.
Efter tre år av förhör under
former som närmast kan liknas
vid trakasserier, dömde domstolen i Minhla Khin Khin Kyaw och
studenten Than Htike till vardera
sex månaders fängelse för domstolstrots.
Enligt Amnesty International
kan domen direkt kopplas till
Khin Khin Kyaws yrkesutövning
som advokat.
Källa: Amnesty International

FOTO: EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Storbyrå utbildar
för psykisk hälsa

EU-kommissionen och EU-domstolen går emot Polens regering när det gäller pensioneringen av landets domare.
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Den internationella advokatbyrån
Dechert, med 27 kontor runt om
i världen, har specialutbildat ett
antal anställda till första hjälpenansvariga inom psykisk hälsa på
byrån.
I dagsläget är det sju personer
inom byrån som gått en utbildning i psykisk hälsovård vid ambulanssjukvården.
De första hjälpen-ansvariga
ska ge stöd till kolleger på byrån
som mår dåligt och har olika
psykiska problem. Dessutom har
Dechert utsett kontaktpersoner
för psykisk hälsa, som ska lämna
förslag till ledningsgruppen om
hur de anställdas situation kan
förbättras.
Juniora jurister och advokater
vid brittiska advokatbyråer har
under en tid efterlyst satsningar
på psykisk hälsa inom advokatvärlden.

Källa: The Law Society Gazette
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BJÖRN ROSENGREN

Advokat, trumpetare
& boxningsguru
Om ett par månader fyller Björn Rosengren 75. Svårt att tro, när man
möter den reslige, rakryggade och smärte advokaten. Att han året runt
ägnar en daglig halvtimme till fysisk träning är en del av förklaringen. Ett
gediget självförtroende kan säkert också adderas till karisman.

K

änd för att kunna vara kontroversiell
har han stundom beskrivits i media
”som en vakthund med rejält bett”. Ett
omdöme han inte förnekar.
I fyrtio år har han med framgång drivit
sin egen advokatfirma, i dag med ett tiotal
medarbetare. Dessförinnan lärde han sig yr
ket från grunden under en tioårig anställning
hos advokatlegenden Henning Sjöström.
Boxning och jazzmusik ligger honom
varmt om hjärtat.
Att han först hade tänkt bli präst kan sy
nas något udda.
Är en religiös tro möjlig för en verklighetsförankrad jurist?
– Javisst! svarar Björn Rosengren snabbt.
Varpå han tillägger att det handlar mer om
hopp än om tro. Vi förstår exempelvis inte
universums oändlighet, så hur kan vi vara
säkra på förekomsten av den vertikala kon
takten?
Björn Rosengrens tankar på teologis
ka studier ersattes gradvis av funderingar
20

kring ekonomiska studier, må
hända med siktet inställt på Fi
nansdepartementet.
Att han slutligen bestämde
sig för juridikstudier hörde ihop
med att han fick överta den för
tidigt bortgångne faderns an
svar för fastighetsförvaltning.
Många frågor, små som stora,
skulle lösas. Allt från att hjälpa
till när hyresgäster ringde på
natten och vattnet sprutade ur
ett badkarsrör till att lösa pro
blem som uppstod med tolkning
av avtal.
– Vad jag främst lärde mig? Jo,
att det alltid handlar om att lösa
problem och göra ett bra jobb,
oavsett vilket uppdrag man rå
kar ha.
BITRÄDDE SAMEBY
Att bli anställd av den omta
lade stjärnadvokaten Henning

HENNING LÄRDE MIG I PRINCIP ALLT VAD EN
ADVOKAT BÖR
KUNNA. DESSUTOM GILLADE
HAN FLÄRD OCH
TYCKTE OM ATT
RÖRA SIG I KÄNDISVÄRLDEN,
VILKET ÄVEN
FÖR MIG INNEBAR ETT GANSKA
HEKTISKT UTELIV OCH EN DEL
SKRIVERIER I
NÖJESMEDIA.

Sjöström direkt efter avslutade
juridiska studier blev en klock
ren fullträff.
– Henning lärde mig i prin
cip allt vad en advokat bör kun
na. Dessutom gillade han flärd
och tyckte om att röra sig i kän
disvärlden, vilket även för mig
innebar ett ganska hektiskt ute
liv och en del skriverier i nöj
esmedia.
På frågan om sin personligen
största framgång under tiden
hos PR-gurun Sjöström berät
tar Björn Rosengren på ett liv
fullt sätt hur han fick i uppdrag
att biträda en sameby i Lapp
land. Staten skulle expropriera
en stor del av samernas mark
och ville endast betala 50 000
kronor i ersättning.
– För att få ett grepp om hur
statens planer påverkade sam
erna i verkligheten gick jag
ADVOKATEN NR 8 • 2018
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Boxning och jazzmusik
ligger Björn Rosengren
varmt om hjärtat.
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»
21

REPORTAGE
Trumpeten blev Björns instrument.
Han fortsätter än i dag att spela
trumpet.

med samebyn från den norska gränsen ner
till Gällivare med tusentals renar. Marschen
tog fem dagar. Därefter visste jag, till skillnad
från statens representanter, vad det hand
lade om och ersättningen höjdes till 2,5 mil
joner kronor.
– Jag ringde till Henning och berättade om
framgången. Hans kommentar löd: Har du
ringt tidningarna?
Björn Rosengren avrundar historien med
ett rejält skratt och lägger till att det som
värmde mest var att han blev hederssame
i Sörkaitums sameby, som också sydde upp
en äkta samedräkt till honom.
Efter ett decennium som Sjöströms när
maste medarbetare ansåg Björn Rosengren
att det var dags att starta eget.
GÖRA UPP I GODO
Ordning. Noggrannhet. Engagemang.
Dessa tre betydelsebärande ord blev till
det motto som Björn Rosengrens Advokat
firma kom att använda sig av. Att få saker ur
händerna utan alltför mycket tjafs ser han
som en nyckel till framgång.
– Lagboken i all ära, men ett sunt förnuft
och en god portion kreativitet är nog så vik
tigt i alla förhandlingar. Som advokat är man
till för att lösa problem, inte skapa dem.
I Björn Rosengrens juridiska filosofi ingår
tydligtvis en rak och rättrådig pragmatism,
samtidigt som han villigt erkänner att för
handlingsspelet fascinerar honom.
– Alla domare i alla domstolar är inte
allvetare. Av den anledningen försöker jag
i det längsta att undvika domstolsförhand
lingar.
– I stället föredrar jag en motpart i form av
en påläst och vettig advokat. Att göra upp i
godo är i princip alltid att föredra.
Björn Rosengren illustrerar sin metodik
att lösa problem utan onödig tidsspillan med
ett tänkt scenario.
– Vi har en affärstvist i storleksordningen
tio miljoner kronor där utgången är tämligen
oviss. Din motpart bjuder förlikning med sju
miljoner. Med tanke på ovissheten ger jag
min klient rådet att anta budet.
– Varför? Tja, sju miljoner är bra mycket
bättre än eventuellt noll kronor. Att dessut
om bli kvitt en tidskrävande handläggning
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är något som också ska värderas. Jag råder
företagaren till att arbeta framåt med sitt fö
retag och inte bakåt.
Björn Rosengren konstaterar att ibland
kan det ändå bli nödvändigt att gå till dom
stolen.
Björn Rosengrens uppslagsrika strategi
som rättskipare har givit god utdelning, det
är hans advokatbyrå ett talande bevis för.

Han visar även hur påtagligt engagerad han
ännu är i sin yrkesutövning, trots att han i
januari 2019 fyller 75 år.
Han viftar bort frågan om när han tän
ker sig att avsluta advokatkarriären. När jag
propsar på ett svar höjer han sina armar mot
skyn och anlägger en dramatisk min.
– När jag ska sluta arbeta? Joo, när döden
skiljer oss åt!
ADVOKATEN NR 8 • 2018
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Kommentaren åtföljs av ett långt och
hjärtligt skratt.
BOXNINGSINTRESSET
På Lundsbergs internatskola kom Björn Ro
sengren i kontakt med jämnåriga som hade
jazz som främsta sidointresse. Från att som
parvel ha pluggat skalor och noter med en
tjatig pianotant insåg vår unge adept att
ADVOKATEN NR 8 • 2018

Familj
Ja

Kör vilken bil
Flera

Gillar
Se artikeln

Tränar
Ja

Dold talang
Ingen

Bor
I förort

Favoritapp
Har ingen ”app”

Ogillar
Se artikeln

Läser
Nej

Drivkraft
Den inre motorn

att leda svensk boxningssport. Han är ock
dixielandjazz var något mycket häftigare.
så något så ovanligt som dubbel hedersord
Trumpeten blev hans instrument och ännu
förande i Svenska Boxningsförbundet. Fram
roligare blev det när en ny klasskamrat in
till 1996 var boxning förbjuden för kvinnor,
troducerade mer modern jazz i skolbandet.
men Rosengren ändrade detta som vice ord
– Jag fortsätter än i dag att spela trumpet,
förande i Internationella Boxningsförbun
främst faktiskt på begravningar, säger Björn
det så att boxning för kvinnor nu är tillåten.
Rosengren. Det är även åtminstone ibland
Rosengren fick även etablissemanget på knä
tacksamt att ta upp luren och spela ett stycke
när det gäller proffsboxningsförbudet så att
vid något oväntat tillfälle, vilket kan höja
proffsboxning numera är tillåten i Sverige
feststämningen.
med Rosengren som självklar ledare.
Trumpetfavoriterna är Clifford Brown och
Under 27 år var Rosengren
Dizzy Gillespie, men även Louis
även ledamot av Sveriges Olym
Armstrong och Chet Baker. Un
piska Kommitté, de sista åren
der de dagliga och svettiga pas
LAGBOKEN I ALL som vice ordförande och nu
sen med skivstången och på mo
mera hedersledamot.
tionscykeln kör cd-spelaren på
ÄRA, MEN ETT
– En grundbult i mitt box
för fullt.
SUNT FÖRNUFT
ningsintresse har varit att jag
Sport i allehanda grenar var
OCH EN GOD
när jag som 34-åring blev invald
också något som förekom flitigt
PORTION KREATI- som ordförande hade konstate
på Lundsbergsskolan. Björn Ro
sengren prövade det mesta, men
VITET ÄR NOG SÅ rat att boxningen var sedd över
axeln, framför allt av det som
det som kom att bli hans cen
VIKTIGT I ALLA
brukar kallas etablissemanget.
trala idrottsintresse var box
FÖRHANDLINGDet var därför härligt att få upp
ning. Med sina 1,90 i strump
AR. SOM ADVOboxningen från källarlokalerna,
lästen var han oftast huvudet
högre än motståndarna. Den
KAT ÄR MAN TILL att få in boxningen i televisio
nen, att få kvinnorna godkända
goda räckvidden hade han ock
FÖR ATT LÖSA
och proffsboxningen tillåten. Ett
så nytta av och efter Lundsberg
PROBLEM, INTE
ohyggligt och oavlönat arbete,
fortsatte han utveckla sina kun
men värt varenda minut.
skaper i vad som kallas ”The
SKAPA DEM.
Avslutningsvis understryker
Noble Art of Self Defence” på
Rosengren att vad han främst
klassiska Narva Boxningsklubb
värdesätter i sin advokatsyssla är att kunna
i Stockholm.
bistå den lille mot den store. Miljömålen har
Vissa kan ju undra hur ”nobelt” det är att
blivit Rosengrens signum, där han biträder
gå upp i en ring och försöka slå ner mot
bönder, småföretagare och enskilda när sta
ståndaren?
ten eller något storbolag kommer dånande
Björn Rosengren säger att visst inser han
och vill bygga kraftverk, järnvägar, farleder,
problemen, men samtidigt hävdar han be
ibland motiverat, ibland totalt stolligt. Som
stämt att boxning är en fascinerande och
exempel kan nämnas Mellanljusnan där fyra
spännande sport, både att utöva i ringen
kraftverk stoppades och där Rosengren före
och att leda. Björn Rosengren blev nämli
trädde i stort sett alla sakägare, Botniabanan
gen oväntat och kuppartat utsedd som ord
som Rosengren vann i Europadomstolen ef
förande i Svenska Boxningsförbundet 1978.
ter 10 års processande, och för närvarande
När han avgick 2005 kunde han se tillbaka
Landsortsfarleden där Rosengren biträder
på en numera legendarisk insats där han fick
ett par tusen sakägare mot Sjöfartsverket.
ordning på boxningsförbundets ekonomi,
– ”Det är inte lätt att stoppa en oceanång
anordnade ett 20-tal landskamper, ett otal
are, men ibland går det!”
turneringar med EM i Göteborg 1991 som
Därmed förstår man innebörden av Ro
toppevenemang. Rosengren är kvar i box
sengrens grunddevis:
ningen, nu som ordförande i Proffsboxnings
The fight goes on – forever! ¶
kommissionen och har alltså ägnat 40 år till
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FERRINGMÅLET

Advokater riktar
allvarlig kritik
mot Skatteverket
Advokater riktar allvarlig kritik mot Skatteverket. Myndigheten anklagas för att ha undanhållit information, manipulerat
en värdering och sakna avgörande kompetens.

A

dvokaterna Peter Utterström och
Börje Leidhammar företräder läke
medelsbolaget Ferring mot Skatte
verket i ett mål som de anser är ett talande
exempel på den obalans som råder i skatte
processen; något som Advokaten återkom
mande har uppmärksammat.
I korthet handlar det om en tvist med
Skatteverket om hur ett företags tillgång
ar ska värderas, som rymmer flera ovanli
ga delar.
Grunden för tvisten är
bedömningen av värdet av
läkemedelsbolagets imma
teriella tillgångar. Bolaget
överförde (2003) sina till
gångar från verksamhe
ten i Sverige till ett bolag i
Schweiz och skulle därmed Peter
betala skatt på detta värde. Utterström.
Efter en skatterevision någ
ra år senare beslöt Skatteverket att Ferring
AB:s inkomst skulle höjas med 682 miljoner
kronor eftersom bolaget hade sålt dessa till
gångar till ett annat bolag i samma koncern
till vad Skatteverket menade var underpris.
Den första värderingen var cirka en tredje
del av den slutliga.
Ferring överklagade beslutet till Länsrät
ten i Skåne och fick rätt (2010).
Den domen överklagades i sin tur av Skat
teverket till Kammarrätten i Göteborg, som
dömde till Skatteverkets fördel (2011).
VÄGRADE LÄMNA UT
I fallet presenterades fyra olika värdering
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ar som alla gav olika resultat. Bakom värde
ringarna stod bland annat välrenommerade
revisionsbyråer.
Advokaterna har gjort gällande att bola
gets värde skulle vara betydligt lägre än Skat
teverkets bedömning, som tagits fram med
hjälp av en av de tre revisionsbyråerna.
Advokaternas uppfattning är att Skatte
verket har påverkat sin anlitade revisions
byrå så att värderingsmännen uppvärderat
tillgångarnas värde mar
kant. Men när Utterström
och Leidhammar ville få
del av den kommunikation
som varit mellan revisions
byrån vägrade Skatteverket
att lämna ut den. Advoka
terna tvingades till slut att
Börje
vända sig till kammarrätten
Leidhammar.
som gav dem rätt. När advo
katerna skapade en tidslinje
utifrån de handlingar som de fått insåg de att
det fanns stora tidsluckor och att det således
saknades dokument.
Förklaringen måste, enligt advokaterna,
vara att Skatteverket städat bort för Skatte
verket belastande dokument och e-post från
sina akter.
Skatteverket förklarar de försvunna doku
menten med att myndigheten bytt e-post
system och att dokument och e-post då för
svann.
SAKNADE KOMPETENS
De tjänstemän från revisionsbyrån som ut
förde värderingen ska även ha medgett att

de saknade kompetens att göra detta. Det har
tjänstemännen berättat då de intet ont anan
de trodde att de satt i var sin anställningsin
tervju. De utsattes nämligen för fiktiva an
ställningsintervjuer i England, genomförda
av ett underrättelseföretag vid namn Black
Cube. Black Cube genomförde intervjuerna
på Ferring-bolagets uppdrag.
Förvaltningsrättens dom innebar att bola
gets värdering fick företräde framför Skat
teverkets.
Kammarrättens dom, som bygger på den
av Skatterverket anlitade revisionsbyråns
värdering, är enligt advokaterna influerad av
Skatteverket. Förutom att själva värderingen
är fel har kammarrätten också gjort en fel
aktig tolkning av lagen eftersom kammarrät
ten i domen konstaterar att man måste välja
mellan de båda värderingarna, det vill säga
Skatteverkets värdering (utförd av dess anli
tade revisionsbyrå) eller bolagets (utförd av
Ferrings revisionsbyrå). I själva verket står
det, enligt advokaterna, domstolen fritt att
välja att göra en egen värdering.
I dagsläget har Peter Utterström och Börje
Leidhammar ansökt om prövningstillstånd
i Högsta förvaltningsdomstolen för tredje
gången i detta mål. Advokaterna anser att
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det har begåtts grovt rättegångsfel som de i
efterhand har kunnat bevisa.
GROVA FELAKTIGHETER
Peter Utterströms erfarenhet har tidigare
varit att myndigheter försöker att göra rätt.
Men i detta mål är det, enligt honom, ett
pärlband av grova felaktigheter som inträffat.
– Ett grovt fel är att Skattemyndigheten
krävt att en värdering ska göras som är an
passad efter Skatteverkets egna önskemål,
säger Utterström och tillägger:
– Tjänstemän på Skatteverket har drivits
av tesen att de måste vinna, och att de gör
vad som helst för det. Vi antar att myndig
heten har städat bort sådant i akten som va
rit till fördel för den skattskyldige. Möjligen
har de även städat bort sådant som visar att
de tydligt har manipulerat målet, säger Ut
terström. Man har medvetet missbrukat det
faktum att domstolen så att säga automatiskt
ger Skatteverket trovärdighet.
Börje Leidhammar pekar på hur de nekats
den efterfrågade korrespondensen mellan
Skatteverket och dess revisionsbyrå.
– Med hjälp av den hade vi kunnat lämna
synpunkter som vi tror klart hade påverkat
domstolarna i deras bedömning, framför allt
ADVOKATEN NR 8 • 2018

kammarrättens, eftersom kammarrätten fäs
ter väldigt stor tilltro till den värdering som
Skatteverkets anlitade revisionsbyrå hade
gjort i målet av goodwillposterna i balans
räkningen. Det gjorde att det tippade över
till Skatteverkets fördel, säger Leidhammar
och fortsätter:
– Hade vi fått information och kunnat be
möta de instruktioner, som vi tror att revi
sionsbyrån fick av Skatteverket, så tror vi att
kammarrätten inte alls hade fäst så stort av
seende vid Skatteverkets anlitade revisions
byrås värdering.
Advokaterna har försökt via Revisors
nämnden att få en prövning till stånd när
det gäller Skatteverkets anlitade revisions
byrås agerande. Nämnden menade att det
ta inte var ett sådant ärende som ankom på
nämnden att pröva och avvisade advokater
nas begäran.
– Den här typen av externa uppdrag, som
låg vid sidan om den rena revisorstjänsten
och rådgivningen, ingick inte i det revisions
arbete som nämnden granskar, säger Leid
hammar.
– Vi har gjort allt för att korten ska läggas
på bordet, men Skatteverket har i stället valt
att lägga locket på och inte ge oss möjlighet

att komma in och förutsättningslöst granska
det här, säger Leidhammar.
Han tror att Ferring, om all information
lämnats ut från Skatteverket, skulle ha goda
förutsättningar för att få resning.
NULLITET
Leidhammar poängterar att kommunika
tionsprincipen är en fundamental regel i
det skriftliga förfarandet i förvaltningspro
cessen. Enligt vissa rättsfall ska avsteg från
denna princip leda till att ett beslut blir ogil
tigt.
– Rättsföljden av att man inte följer den
till punkt och pricka är nullitet. Vi menar att
hade kammarrätten varit klar över underla
get för den bedömning Skatteverkets revi
sionsbyrå hade gjort, då hade man verkligen
höjt på ögonbrynen och kommunicerat oss
det materialet och gett oss tillfälle att yttra
oss över det, säger han, och fortsätter:
– Det är klart att det hade sett väldigt illa
ut. Så jag kan förstå att Skatteverket ogärna
vill visa upp en sådan här sida i sin verksam
het. Men det är man skyldig att göra, säger
Leidhammar. ¶
SKATTEVERKET SVARAR – VÄND!
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Skatteverket tillbakavisar kritik
Petra Jacobsen, enhetschef på Skattever
kets storföretagsenhet i Malmö, har sva
rat på tidskriften Advokatens frågor per
e-post. Jacobsen konstaterar att skatteären
det avsåg taxeringen 2004 och taxerings
ärenden gallras enligt lag efter 10 år varför
något material i denna del inte finns kvar
på Skatteverket. Skattefrågan har prövats av
kammarrätten och underställts Högsta för
valtningsdomstolen som inte beviljade pröv
ningstillstånd.
1. Utterströms och Leidhammars uppfattning
är att Skatteverket har påverkat sin anlitade
revisionsbyrå så att värderingsmännen uppvärderat tillgångarnas värde markant. Vad
har ni för kommentar till det?
”Skatteverket vände sig till externa revi
sionsbyråer för att få en objektiv extern vär
dering. I uppdraget ingick att värderingen
skulle ske objektivt och självständigt samt
utgå från de uppgifter och prognoser som
bolagets värdering byggde på. Skatteverket
har inte haft som syfte att påverka revisions
byrån att uppvärdera tillgångarnas värde.”
2. Utterström och Leidhammar uppger att när
de ville få del av den kommunikation som va26

rit mellan revisionsbyrån vägrade Skatteverket att lämna ut den. Advokaterna tvingades
till slut att vända sig till kammarrätten som
gav dem rätt. Varför ville Skatteverket initialt
inte gå med på att lämna ut informationen?
”Skatteverket ansåg vid tidpunkten för
beslutet att inte lämna ut handlingarna att
dessa inte var att betrakta som allmänna
handlingar enligt tryckfrihetsförordningen.
Detta framgår av Skatteverkets beslut 201110-19 som utgör bilaga till kammarrättens be
slut att återförvisa ärendet till Skatteverket.
Som en följd av kammarrättens beslut fick
bolaget del av allt material som fanns i ären
det i juli 2012.”
3. När advokaterna skapade en tidslinje utifrån de handlingar som de fått insåg de att
det fanns stora tidsluckor och att det således
saknades dokument. Förklaringen måste, enligt advokaterna, vara att Skatteverket städat
bort för Skatteverket belastande dokument
och e-post från sina akter. Enligt Utterström
och Leidhammar är Skatteverkets förklaring
till de försvunna dokumenten att myndigheten bytt e-postsystem och att dokument och
e-post då försvann. Stämmer uppgiften? Om
det stämmer, vad har ni för kommentar till det
inträffade? Hur omfattande är Skatteverkets
bortfall totalt sett bedömer ni?
”Skatteverkets e-postsystem är inte ett

ärendehanteringssystem eller arkiv. Medde
landen som hör till ett ärende ska löpande
tillföras detta. Därefter ska e-posten gallras.
Skatteverket har tillfört beskattningsärendet
samtliga uppgifter som har haft betydelse i
ärendet och alla handlingar är utlämnade till
bolaget. Detta inkluderar all e-post som hade
betydelse i beskattningsärendet.”
4. Enligt Utterström och Leidhammar så ska
de tjänstemän från revisionsbyrån som utförde värderingen ha medgett att de saknade
kompetens att göra detta. Det har tjänstemännen berättat då de intet ont anande trodde
att de satt i var sin anställningsintervju. De
utsattes nämligen för fiktiva anställningsintervjuer i England, genomförda av ett underrättelseföretag vid namn Black Cube. Black Cube
genomförde intervjuerna på Ferring-bolagets
uppdrag. Känner ni på Skatteverket till uppgiften? Vad är er kommentar?
”Skatteverkets uppfattning var att vi anli
tade och betalade revisorer med kompetens
för att kunna göra en objektiv och högkva
litativ värdering av tillgångarna ifråga. Den
externa värdering som gjordes utgjorde del
av processmaterialet i kammarrätten, precis
som den värdering bolaget åberopade. Ma
terialet har således bedömts av kammarrät
ten inom ramen för domstolens fria bevis
värdering.” ¶
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Skatteverket anser inte att några allvarliga
fel har begåtts i Ferringmålet.

Alla förtjänar en rättvis rättegång
Den som är misstänkt för ett brott vill självklart
ha det bästa försvaret som går att få. För att en
försvarare ska kunna få ett sådant förtroende
från klienten krävs att försvararen bl.a. förstår
vilka frågor som alltid måste ställas till klienten
och vilka råd som ska lämnas till klienten utifrån
svaren. Försvararen måste ha kunskaper om de
mest centrala bestämmelserna i brottsbalken och

HENRIK OLSSON LILJA
Advokat och delägare
Olsson Lilja Advokater

i rättegångsbalken. Domstolen har rätt att kräva
att den som har erhållit ett uppdrag som offentlig
försvarare alltid uppträder professionellt och att
utförandet av uppdraget är koncentrerat till det
som är relevant utifrån uppdragets omfattning.
Den här kursen ger dig nödvändiga kunskaper
som behövs för att redan från första uppdraget
kunna svara upp mot de högt ställda kraven.

BJÖRN SKÅNSBERG
Chefsrådman
Solna tingsrätt

14 DECEMBER FÖRSVARARENS UPPDRAG
Kursen behandlar: Första mötet med klienten, Fortsatta kontakter med
klienten, Domstolens prövning av ett brottmål, Förundersökningen,
Häktningsförhandling, Åtalet, Huvudförhandling och Domen.

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.
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SWEDISH ARBITRATION DAYS

Praktiska aspekter
på processföring
i fokus vid skiljedomskonferensen
Praktiska aspekter på ämnen som skriftlig processföring
samt vittnesförhör, retorik och strategi vid muntliga förfaranden stod i fokus för paneldiskussionerna mellan en rad advokater med lång erfarenhet av skiljeförfaranden på Swedish
Arbitration Days.
TEXT: MAGNUS ANDERSSON

C

laes Lundblad, Lundblad & Zetter
marck i Stockholm, höll det inledan
de keynote-anförandet. Han beskrev
utförligt sin syn på vad som utgör god pro
cessföring i skiljeförfaranden och betonade
att syftet med processföringen är att påverka
dem som fattar besluten och att nå ett utfall
som är gynnsamt för klienten.
Lundblad menade att inlagorna till skilje
nämnden många gånger är för långa. Ombu
den tycks ibland glömma att inlagorna oftast
följs av en muntlig förhandling.
– Koncentration är i allmänhet av godo.
På sidan 234 i inlagan har ombudet förlorat
nämndens uppmärksamhet, konstaterade han.
Claes Lundblad gav också praktiska råd för
det muntliga förfarandet och framhöll vikten
av struktur i framförandet.
– Blygsamhet och vänlighet är bättre än
aggressivitet. Ha en samarbetsinriktad in
ställning. Var sparsam med känsloargument.
Läs av skiljenämnden och lyssna noga till frå
KONFERENS
Swedish Arbitration Days
Swedish Arbitration Association arrangerade
den internationella skiljeförfarandekonferensen Swedish Arbitration Days på Grand Hôtel i
Stockholm den 6–7 september.
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gor. Förolämpa inte vittnen och experter –
det är dömt att ge fel reaktion hos nämnden.
Claes Lundblad var inte alltför optimistisk
i fråga om den muntliga processens framtid i
skiljeförfaranden. Han trodde att den skulle
få mindre utrymme än i dag.
– Kostnadsutvecklingen är ett betydande
hot mot skiljeförfarandena, och muntliga för
faranden är kostnadsdrivande. Den moderna
tekniken ger samtidigt mindre utrymme för
muntlig processföring, sa han.
therese isaksson, lindahl, var moderator vid pa
neldiskussionen om strategier för skriftlig
processföring.
Vilija Vaitkutė Pavan från advokatfirman
Ellex Valiūnas i Vilnius betonade att det är
viktigt att känna mottagaren, skiljenämn
den. Man kan inte processa på samma sätt
inför en internationell skiljenämnd som in
för en nationell domstol. Det gäller att be
stämma mål och strategi och att urskilja sin
processtaktik.
– I den skriftliga processen kan man inte
observera skiljemännens reaktioner, och de
har inte tillfälle att förklara vad de inte för
står, sa hon.
Laurence Shore, Bonelli Erede i Milano,
menade att en bra strategi kan vara att sam

manfatta motpartens argument på ett för
stående sätt.
Anders Forss, Castrén & Snellman i Hel
singfors, varnade för frestelsen att vilja bril
jera inför klienten.
– Det är en farlig väg. Risken är att man
för fram svaga fakta, sa han.
Forss förespråkade att ombudet ska an
vända sin empatiska förmåga för att förstå
skiljenämnden och hur den kommer att rea
gera, för att förstå vittnena samt för att för
stå motparten och varför den lägger fram
sina argument.
paneldiskussionen om bästa praxis vid skriftlig
processföring modererades av Johan Ström
bäck, Setterwalls.
John Fellas, Hughes Hubbard & Reed i
New York, framhöll att påkallelseskriften
är den viktigaste av alla inlagor.
– Syftet är att göra skiljenämnden mottag
lig för klientens syn på saken, sa han.
Henriette Gernaa, Gorrissen Federspiel i
Köpenhamn, visade fördelarna med att ge
in ”skeleton arguments”, en sammanfatt
ning av saken, till skiljenämnden inför den
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John Fellas, Veijo Heiskanen och Henriette Gernaa
diskuterade under ledning
av Johan Strömbäck hur
ett ”skeleton argument”
bör vara utformat.

muntliga förhandlingen. Det ger den destil
lerade essensen av saken, ger en överblick
över en komplex fråga, fångar intresset och
övertygar.
– Även det mest komplexa mål kan sam
manfattas. Ett skeleton argument är som en
buljongtärning, sa Gernaa.
Veijo Heiskanen, Lalive i Genève, talade
om för- och nackdelar med att ge in inlagor
efter den muntliga förhandlingen. Han me
nade att det kan vara till nytta, om det fort
farande finns frågor att diskutera.
– Men det är ett svaghetstecken om en
part känner behov av att framföra en ny ver
sion av sin sak på det stadiet i processen,
sa han.
charlotta falkman, gernandt

& danielsson, var
moderator för paneldiskussionen om att
korsförhöra motpartens vittnen.
Falkman framhöll de stora skillnaderna
mellan kontinental rätt och common law när
det gäller korsförhör. Det finns även skillna
der mellan de olika kontinentala rättsord
ningarna. I common law-system används
snävt avgränsade ja-eller-nej-frågor.
ADVOKATEN NR 8 • 2018

Charlotta Falkman var som svensk advo
kat inte helt övertygad om att ledande frågor
är det mest effektiva sättet att gå till väga.
Internationella skiljemän från kontinenta
la rättssystem förväntar sig kanske inte ens
korsförhör.
– Ibland är common law-systemets ag
gressiva sätt att ställa frågor inte effektivt,
sa Charlotta Falkman.
Lucie Gerhardt, Noerr i Frankfurt, ansåg
att korsförhör inte är ett självändamål – vär
det beror på ärendet. Det är också viktigt att
beakta kulturskillnaderna i korsförhörsstilar
och vem som vittnar.
– Med skiljemän från kontinentala rätts
system bör man till exempel inte vara allt
för aggressiv mot yngre kvinnliga anställda
i underordnad position, sa Gerhardt.
Emmanuelle Cabrol, Ashurst i Paris, me
nade att ombud från kontinentala system har
en nackdel när det gäller korsförhör.
– Men en QC-advokat som processar in
för en kontinental skiljenämnd kan inte til�
lämpa systemet från sin egen rättsordning.
Det händer att en kontinental skiljenämnd
blir irriterad på QC-advokater, sa hon. (En

QC är en särskilt kvalificerad Samväldesad
vokat som har fått titeln queen’s counsel.)
Tatiana Mensjenina, Withersworldwide i
London, diskuterade hur vittnenas sannings
enlighet och trovärdighet påverkar skilje
nämnden vid korsförhör.
Hon förklarade att varje ombud vill un
derminera trovärdigheten hos motpartens
vittne och styrka den egna saken med hjälp
av motpartsvittnet.
– Det är förstås en konstart. Att iakt
ta en QC-advokat som korsförhör ett mot
partsvittne är aldrig tråkigt. Ibland kan det
vara som att se en krokodil äta upp en duva,
sa Mensjenina.
Hon konstaterade också att minnet är opå
litligt.
– När ombudet förbereder vittnen för
korsförhör eller skriver vittnesattester, hän
der det alltid att vittnet säger sig ha glömt
saker, men minns dem efter att ha fått se do
kument. Men det händer också att vittnet på
samma sätt minns nya saker när motparts
ombudet presenterar dokument vid korsför
höret, och säger saker som du inte hade vän
tat, sa Tatiana Mensjenina. ¶
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EU:s existentiella     
minns ni vad som hände i europa för trettio år sedan? Hösten
1988 bjöd den kommunistiska regimen i Warszawa in
den oberoende fackföreningsrörelsen Solidaritet till run
dabordssamtal som inte bara förändrade Polen, utan hela
Europa. Det var början på en fredlig demokratisk revolu
tion i vår del av världen.
Samtalen i Polen satte igång en process som inte gick
att hejda. Sommaren 1989 vann Solidaritet en förkros
sande seger i det första halvfria polska valet sedan an
dra världskrigets slut. I november samma år föll muren i
Berlin och sedan kollapsade de kommunistiska diktatu
rerna i land efter land i östra och centrala Europa.
Vi som följde det som hände glömmer det aldrig. Po
len banade väg för ett mer demokratiskt Europa, kalla
krigets slut och en friare värld. Därför är det så sorgligt
att följa den riktning som regeringen i Warszawa väljer
i dag.

en ny revolution i Polen som ock
så skakar Europa, men på ett annat sätt än för trettio år
sedan. Efter valet 2015, som innebar en storseger för det
nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa, inleddes
en omvälvning som bland annat gick ut på att den exe
kutiva och lagstiftande makten skulle få mer direkt kon
troll över landets domstolar och rättsväsende.
Redan i december 2015 protesterade EU-kommissio
nen och varnade för att rättsstatens principer kunde
vara i fara. Tvisten som har pågått sedan dess har hittills
inte lett till någon uppgörelse, utan snarast skärpt mot
sättningarna och blivit en närmast existentiell fråga för
EU. ”Det handlar om vilka vi är”, hävdar kommissionens
vice ordförande Frans Timmermans. Den polska reger
ingen håller med, fast på motsatt sätt. ”Det är inte EU
som ska bestämma vilka vi är”, heter det från Warszawa.
Det är på sätt och vis kommunismens gamla spöke
som åter vandrar genom Europa. Den polska regeringen
hävdar att kommunismens rester ska bort och att det är
därför till exempel ledamöter i landets högsta domstol

för tre år sedan inleddes
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ANNIKA STRÖM MELIN
Trettio år efter kommunismens
fall i Polen anklagas landet för
brott mot demokratins grunder.
Den utdragna tvisten om det polska rättssystemet handlar i grunden om EU:s själ och har till slut
hamnat i EU-domstolen, skriver
journalisten Annika Ström Melin.
Ström Melin har bevakat Europafrågor för olika tidningar och
medier sedan mitten av 1990-talet. 2004 tilldelades hon Advokatsamfundets journalistpris
och de senaste åren och fram till i somras var hon Dagens
Nyheters EU-korrespondent. För närvarande skriver hon
på en bok om världen efter 1989 och hon har tidigare publicerat två böcker om EU:s historia och framväxt.

tvingas att gå i förtida pension. EU-kommissionen anser
tvärtom att Polen går mot ett auktoritärt styre när den
politiska makten sparkar domstolens ledamöter och får
mer direkt kontroll över styrning, administration och ut
nämningsprocesser i rättssystemet.
så hur kommer det att gå? Den frågan är också existentiell
och pekar på en paradox som sedan länge präglar unio
nen. EU hyllar demokrati och rättsstatens principer och
kan ställa detaljerade krav på länder som vill bli med
lemmar i unionen, men har hittills inte satt upp några
demokratiska gränser för stater som redan är EU-med
lemmar. Den utdragna tvisten mellan EU-kommissionen
och Polen har inte lett till något klargörande, men vissa
slutsatser kan ändå dras.
Det är för det första tydligt att artikel 7 i EU:s fördrag,
den så kallade atombomben, inte avskräcker ett EU-land
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     kris är inte över
som går i auktoritär riktning. Artikel 7 infördes 1999 och
gav EU möjlighet att dra in rösträtten för ett medlems
land som ”allvarligt åsidosätter” demokratin eller andra
grundläggande värden i EU. Precis som när det gäller
kärnvapen var förhoppningen att artikeln aldrig skulle
behöva användas eftersom dess blotta existens skulle
hindra EU:s länder att urholka demokratin.
Så har det inte blivit. I december 2017 aktiverades ar
tikel 7 första gången i EU:s historia när kommissionen
varnade för att det fanns risk för brott mot rättsstatens
principer i Polen, men sedan hamnade frågan på de poli
tiska ledarnas bord.
För att slå fast att det verkligen finns en risk för att ett
EU-land åsidosätter demokratin krävs att fyra femtede
lar av medlemsstaterna är överens, och när det gäller
Polen har sådant beslut inte fattats. För att sedan gå vi
dare och eventuellt straffa Polen med indragen rösträtt
måste alla EU-länder vara överens, och Ungern har re
dan förklarat att landet i så fall tänker lägga in sitt veto.
betyder det att eu - kommissionens kritik inte kommer att få
några följder? Nej, det är inte alls säkert. I somras valde
nämligen kommissionen en annan väg för att försöka
tvinga Polen att backa. Ett så kallat överträdelseförfa
rande inleddes där kommissionen senare under hösten
drog Polen inför rätta vid EU-domstolen. Kommissionen
hävdar att Polen dels bryter mot artikel 47 i EU:s stadga
om grundläggande rättigheter (där rätten till en opartisk
domstol slås fast), dels mot artikel 19 i EU:s fördrag.
Det var ett nytt och ganska listigt drag. EU har ju
egentligen inga gemensamma lagar om hur medlems
staterna ska organisera sina domstolar. Rättsstaten är i
huvudsak nationell, också i EU, men den här gången pe
kar kommissionen på en artikel i unionens fördrag på ett
sätt som inte har gjorts tidigare.
Artikel 19 handlar egentligen bara om hur EU-dom
stolen ska fungera. Där stadgas emellertid också att
”medlemsstaterna ska fastställa de möjligheter till över
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klagande som behövs för att säkerställa ett effektivt
domstolsskydd inom de områden som omfattas av uni
onsrätten”.
allt hänger alltså ihop,

anser EU-kommissionen. Domsto
lar i medlemsländerna ska vara politiskt oberoende ef
tersom det annars inte går att lita på deras rättstillämp
ning. Om Polen politiserar landets domstolar kan inte
EU-domstolen, och inte heller andra EU-länder, ha för
troende för att de polska domarna är oberoende när de
tolkar de gemensamma EU-lagarna. Därför angår Polens
rättsliga affärer hela EU, tycker kommissionen.
Tvisten mellan kommissionen och Warszawa ska allt
så avgöras i EU-domstolen i Luxemburg. I avvaktan på
slutligt avgörande har EU-domstolen beordrat Polen att
den nya lagen om sänkt pensionsålder för polska do
mare inte ska tillämpas. Om Polen senare fälls måste re
geringen i Warszawa följa utslaget. Polen kan inte gärna
strunta i EU-domstolens beslut, även om det har antytts,
utan att det skulle uppfattas som en grov provokation.
Dessutom skulle det leda till dryga böter.
EU-domstolen är trots allt den enda institution som
har makt att slutligt avgöra tvister i unionen, och där
med hålla ihop EU. Till och med regeringen i Budapest
är lojal med unionens domstol. EU-kommissionen har
dragit den ungerska regeringen inför EU-domstolen
många gånger och Ungern har hittills alltid följt utsla
gen, även efter en förlust.

eu:s existentiella kris

är med andra ord inte över. Frågan
gäller vad alla de där vackra men diffusa orden om de
mokrati och rättsstatens principer, som EU:s företrädare
så ofta använder i högtidstalen, egentligen innebär. Stri
den om EU:s själ är inte avgjord, utan pågår för närva
rande bakom lyckta dörrar i Luxemburg.
Annika Ström Melin
Journalist
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Kammarrätterna

Högsta
förvaltningsdomstolen

Migrationsdomstolarna

Tingsrätterna

Högsta domstolen
Förvaltningsrätterna

Migrationsöverdomstolen

Patent- och
marknadsdomstolen
Patent- och
marknadsöverdomstolen

Mark- och
miljööverdomstolen
Hovrätterna

Mark – och
miljödomstolarna

Upptäck den samlade
kunskapen i 2 miljoner domar

Visste du att JP Rättsfallsnet innehåller 2 miljoner domar och erbjuder en komplett bevakning av
instanserna nedan? Det gör tjänsten till ett ovärderligt verktyg för dig som arbetar med processer. Dessutom
kan du skräddarsy din egen sökordsbevakning så att du aldrig missar en intressant dom igen!
HD:
Hovrätterna:
Tingsrätterna:

2007– samt NJA 1981 –
2010 –
2008 –

HFD/Regeringsrätten: 2007 – samt RÅ/HFD-serien 1979 –
Kammarrätterna:
2005 –
Förvaltningsrätterna: 1 september 2010 –

Ansök om ett kostnadsfritt testkonto redan i dag!
Läs mer på www.jpinfonet.se
SCANNA QR-KODEN
MED DIN SMART PHONE
FÖR ATT FÅ VETA MER!

JP Rättsfallsnet
Komplett bevakning av Sveriges domstolar

FOKUS: MEDICINEN I RÄTTEN

Medicinsk bevisning
kräver kunskap
och kritiskt tänkande
Med sin exakta terminologi och redovisade sannolikhetsskala kan ett
rättsintyg tyckas befriande objektivt i alla de svåra bedömningar en
domstol ställs inför. Men är de så oproblematiska som de kan verka?
Nej, säger både advokater och rättsläkare.
Och professorn i rättsmedicin uppmanar alla rättens aktörer
att betrakta rättsintygen med kritisk blick.
TEXT: ULRIKA ÖSTER
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Johan Eriksson.

som målsäganden säger” till att det kan ha gått till på
edicinsk bevisning,
tusen olika sätt, säger Johan Eriksson.
i form av rättsin
Johan Eriksson medverkar själv i kurser där advo
tyg eller journalut
katkolleger kan lära mer om rättsmedicin. Det behövs,
drag, förekommer i
anser Eriksson.
många brottmål och
– Det är lite sisådär med kunskaperna om rättsmedi
kan spela stor roll
cin hos advokaterna, säger han och fortsätter:
för utfallet. De ger
– Det händer att jag på steg 1-kurserna för brottmåls
polisen viktiga led
advokater frågar om de olika begreppen, som vad trub
trådar för den
bigt våld betyder. Jag kan märka att kursdeltagarna inte
fortsatta ut
riktigt förstår det, vilket gör det jättesvårt att ifrågasätta
redningen
målsägandens berättelse, säger Eriksson.
av ett brott,
Bristen på kunskap är inte så konstig, påpekar Jo
och hjälper
han Eriksson, med tanke på att rättsmedicin varken
domstolen att
ingår i juristutbildningen eller i advokatutbildningen.
ta ställning till olika berättelser från målsägande och
För åklagarna däremot, utgör rättsmedicinska grunder
tilltalad.
självklart i utbildningen.
Samtidigt vittnar advokater om en rad problem kring
rättsintygen. Det handlar om att rättsintygen ibland
VARNINGSKLOCKAN RINGER
ses som ensidigt inriktade på måls
Advokat Lotta Wirén är också hon
ägandens berättelse, att kvaliteten
specialintresserad av rättsmedicin
kan vara bristfällig och att det som
ska frågor. Hon har läst en ettårig
försvarare är svårt att få fram egna
utbildning i rättsmedicin för juris
medicinska bedömningar.
ter vid Umeå universitet och tycker
Advokat Johan Eriksson har länge
att hon har stor nytta av kunskaper
intresserat sig för rättsmedicinens
”Det är en jätteviktig
na i sitt arbete. Inte minst för att de
roll i brottmålsprocessen. Under
kunskap! Dessutom upp- hjälper henne att se när hon behöver
åren har han försökt att lära sig så
undersöka en fråga vidare.
mycket som bara är möjligt om de
fattas den medicinska
– Kunskapen om hur man läser
rättsmedicinska begreppen och be
bevisningen i många
rättsmedicinska utlåtanden kan göra
dömningarna.
domstolar som något
att jag ringer upp rättsläkarna och
– Det är en jätteviktig kunskap!
objektivt bland allt som
frågar om saker, säger hon.
Dessutom uppfattas den medicin
Generellt anser Lotta Wirén att
ska bevisningen i många domstolar
måste värderas. För
försvararen borde våga vara mycket
som något objektivt bland allt som
domaren måste det vara mer aktiv än vad många tänker sig,
måste värderas. För domaren måste
behagligt att få något ob- även i fråga om rättsintyg.
det vara behagligt att få något objek
Kunskapen om rättsmedicin bland
tivt med vetenskapliga förtecken när
jektivt med vetenskapadvokaterna
har blivit bättre på se
man ska värdera uppgifters trovär
liga förtecken när man
nare år, anser Lotta Wirén. Och det
dighet, säger Johan Eriksson.
ska värdera uppgifters
är viktigt att ha dessa kunskaper.
Som försvarare blir det då viktigt
trovärdighet.”
– Man måste ha åtminstone grund
att förstå vad intygen säger och hur
utbildning i rättsmedicin som för
de kan tolkas, påpekar Eriksson.
johan eriksson
svarare, det är nog min uppfattning,
– För att kunna läsa ett rättsintyg
säger hon.
behöver man inte vara läkare, men
Även advokat Bengt Hesselberg anser att rättsme
man måste förstå. Om man ställer rätt frågor kan be
dicinska bevis är viktiga i brottmål. Själv har han inte
visläget förändras från att det kan ha gått till som måls
gått någon utbildning, men försökt att läsa på och att
äganden säger till att det också kan vara som den miss
ta vara på sin långa erfarenhet som brottmålsadvokat.
tänkte säger, hävdar Johan Eriksson.
– Det handlar om en slags varningsklocka. När jag
Ett typexempel på detta är när en läkare uppgett att
pratar med klienten och ser att det finns ett alternativt
skadorna ”är förenliga med målsägandens berättelse”.
scenario, då ringer den varningsklockan och det kan
Enligt Johan Eriksson lockar uttrycket ofta rätten att
vara idé att kontakta rättsläkaren och fråga, säger han.
tro att läkaren anser att berättelsen stämmer. I själva
verket kan dock skadorna lika gärna vara förenliga med
FÄRRE RÄTTSINTYG
något av flera hundra olika scenarier.
I allvarliga vålds- och sexualbrott utgörs den viktigaste
– Då är väl egentligen svaret att rättsmedicinen inte
medicinska bevisningen så gott som alltid av ett eller
kan hjälpa till. Det kan förändra ett helt mål. Från att
flera rättsintyg. Huvudansvaret för att utfärda rätts
rättsläkaren kommer och säger att ”det kan ha gått till

intyg vilar sedan 2006 på det statliga Rättsmedicinal
verket, RMV.
RMV:s rättsläkare arbetar utan patientansvar och har
i uppgift att strikt objektivt dokumentera och redovisa
skador på målsägande och ibland misstänkta.
Antalet rättsintyg från RMV har dock minskat under
de senaste åren. I början av 2018 presenterade Stats
kontoret en utvärdering av hur RMV:s verksamhet med
rättsintyg fungerar och varför intygen blivit färre.
Något riktigt bra svar på varför det blivit så här ger
väl inte utvärderingen. Statistiken visar dock att anta
let utfärdade rättsintyg för ej grov misshandel sedan
år 2008 minskat med närmare 50 procent. Vid grövre
brott är det fortfarande betydligt vanligare att polis och
åklagare vänder sig till RMV.
Det minskade antalet tycks hur som helst inte bero
på missnöje med verkets arbete. Generellt ansåg de
poliser och åklagare som intervjuats i Statskontorets
utvärdering, att RMV:s rättsintyg håller en hög kvalitet.
Bengt Hesselberg tycker sig dock se vissa kvalitets
skillnader på RMV:s rättsintyg, beroende på vilket un
derlag rättsläkaren har haft.
– När rättsläkaren har sett personen själv och gjort en
bedömning, då är den svår att komma runt. Men om det
grundar sig på journalanteckningar och de där dåliga
fotona som ofta är med, då kan man ibland ifrågasätta
hur det är ställt. Det blir ju någon slags andrahands
uppgifter, säger han, och får medhåll av Johan Eriksson:
– Men man kan se att kvaliteten på de rättsmedicin
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ska utlåtandena generellt försämras av att rättsläkarna
ska sitta och titta på journalhandlingar.
SVÅRT ATT FÖRENA ROLLERNA
Rättsmedicinalverket har alltså huvudansvaret för att
utfärda rättsintyg. Lagen tillåter dock också att polis,
åklagare och domstolar begär in rättsintyg från andra
legitimerade läkare, om det finns särskilda skäl för
det. Hur många rättsintyg som kommer från hälsooch sjukvården vet ingen exakt, eftersom ingen har
ett övergripande ansvar för dessa intyg.
Akutmottagningen för våldtagna kvinnor, AVK, vid
Södersjukhuset i Stockholm är en av de stora intygs
skrivarna, med mellan 200 och 300 rättsintyg om året.
Just sexuella övergrepp hör också till de brott som en
ligt Rättsmedicinalverket anses lämpligt att behandlan
de läkare dokumenterar. Skälet är förstås att den som
utsatts för ett övergrepp behöver undersökas snabbt,
och att offret också behöver sjukvård och exempelvis
provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar.
Advokat Johan Eriksson är, trots dessa goda skäl, kri
tisk mot många av de intyg han ser från AVK.
– AVK är en förnämlig institution som kan hjälpa folk
att bli sjukskrivna och komma till terapeuter, allt som
samhället är skyldigt att göra för dem som utsatts för
våldtäkt. De ska tro på patienten, peppa patienten, skri
va sjukintyg. Sedan sätter de sig ner och ska utfärda ett
rättsintyg. Det går inte ihop, anser Eriksson, som menar
att det är näst intill omöjligt att förena rollen att vårda

Antalet rättsintyg
från RMV har minskat
under senare år.
Varför är oklart,
enligt en utredning.

»
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och stödja en person, med att objektivt bedöma skador.
Även Bengt Hesselberg har sett exempel på intyg
som han upplevt som mindre objektiva från just mot
tagningar för personer som utsatts för sexuella över
grepp.
Advokaternas uppfattning får också stöd av Stats
kontorets utvärdering, och en enkät genomförd bland
åklagare och poliser. Medan dessa överlag berömmer
Rättsmedicinalverkets rättsintyg, anses intygen från
hälso- och sjukvården oftare ha sämre eller rent av
dålig kvalitet. I de intervjuer som Statskontoret genom
fört framkommer det att hälso- och sjukvårdens intyg
emellanåt brister i objektivitet.
En anledning till att rättsintygen minskat i antal är
att de nya forensiska dokumentationsläkarna, FD-lä
karna, som utgör en viktig länk i kedjan för att ta fram
rättsintyg, än så länge är tämligen okända hos polis
och åklagare. I stället för att vända sig till en FD-läka
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re fortsätter många förundersökningsledare att vända
sig till de läkare som fram till och med 2016 hade av
tal med Rättsmedicinalverket om att skriva rättsintyg.
Men det tycks inte bara vara RMV:s rättsintyg som
minskar i antal. De intervjuade advokaterna upplever
att det genomgående blivit vanligare att åklagaren i
stället för rättsintyg väljer att åberopa utdrag ur pa
tientjournaler. Detta gäller särskilt vid mindre allvar
liga brott, som misshandel av normalgraden, hävdar
Bengt Hesselberg.
I Statskontorets enkät uppger också de tillfrågade
poliserna att det är lika vanligt att de bara begär ut pa
tientjournaler som att de beställer ett rättsintyg.
Såväl Bengt Hesselberg som Johan Eriksson tycker
att utvecklingen är problematisk.
– När det bara är en journalhandling som åberopas
sänks kraven på den medicinska bevisningen. Risken
är då att den vetenskapliga prägeln som domaren tyck
ADVOKATEN NR 8 • 2018
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er så mycket om har förvandlats till något som inte är
vetenskap, säger Johan Eriksson.
VIKTIGT ATT VÅGA FRÅGA
Kunskaper i rättsmedicin och erfarenhet kan vara till
god hjälp för den försvarare som vill gå på djupet med
ett rättsintyg eller annan medicinsk bevisning. Frågan
är bara hur försvararen kan gå vidare och få mer in
formation.
Åklagaren har, om det behövs, goda möjligheter att
koppla in ytterligare medicinsk expertis. Ytterst kan
åklagaren skicka en fråga vidare till Socialstyrelsens
rättsliga råd för en bedömning.
För försvaret är det mer komplicerat. Även advo
katen kan förstås begära en komplettering, via åkla
garen. Men:
– En begäran om kompletteringar är inte riskfri för
försvaret. Utfallet av en begärd komplettering kan kom
ADVOKATEN NR 8 • 2018

ma att bli ogynnsamt eller missvisande för den miss
tänkte. Där finns ju också en avvägning att göra tillsam
mans med klienten, säger Lotta Wirén.
Ett första steg för att nalkas svåra medicinska fråge
ställningar är i alla fall att ta en kontakt med den läkare
som utfärdat rättsintyget. Johan Eriksson säger att han
ganska ofta ringer den intygsskrivande läkaren eller nå
gon annan läkare som han fått kontakt med.
– Det är ju alltid det bästa sättet att ta reda på saker,
att fråga någon som vet. Jag frågar om de tycker att
innehåller i intyget verkar rimligt, vilket det ju förstås
ofta är. Sedan händer det ibland att de säger ”nej, det
är inte rimligt”, vilket gör att jag får ta in egen bevis
ning eller bara kallar rättsläkaren till rätten, säger Jo
han Eriksson.
Han tror att försvarare ofta skulle kunna tjäna på
att gå vidare och fråga, och ytterst kalla rättsläkaren
som vittne.

Bengt Hesselberg.

»
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terna har sagt. Den här myndighetstilltron är proble
– Jag kan fråga ”hade det kunnat gå till på ett annat
matisk, fastslår Lotta Wirén.
sätt?”. Och då svarar rättsläkaren ”ja, hundra sätt”, sam
Johan Eriksson har samma erfarenhet och undrar,
manfattar Eriksson.
lite lätt uppgivet, om inte Rättsmedicinalverkets rätts
Ibland kan försvararen också behöva gå steget längre,
läkare också får betalt för sitt arbete. För honom är det
och beställa en egen medicinsk utredning, en så kallad
inte underligt att två experter kan komma till motsatta
second opinion. Bengt Hesselberg har gjort detta vid
ståndpunkter.
några tillfällen, berättar han.
– Jag tror inte att det finns några rättsläkare som
– Det har varit ömsom bra och dåligt, ibland har jag
struntar i om det blir rätt eller fel. Jag känner många
haft framgång, ibland inte. Men om jag får kläm på att
rättsläkare som jag har en enorm respekt för. Därmed
det finns ett alternativt scenario som är aktuellt, då tar
inte sagt att de inte kan ha olika upp
jag kontakt, säger han.
fattningar. Om en domstol får veta att
Även Lotta Wirén anlitar emellanåt
två olika rättsläkare har kommit till
egna sakkunniga inom rättsmedicin.
olika slutsatser, då får de ju värdera
– Det kan ge en balans att någon an
dessa enligt traditionella principer,
nan säger att ”man kan tolka på det
säger Johan Eriksson.
här sättet, men man kan också tolka
Slutligen kan möjligheten att kalla
det såhär”. Rättsmedicin är inte en
”Ett av de stora proen egen medicinsk expert falla på att
absolut vetenskap. Genom att nyan
blemen är att RMV
ingen vill betala för det. I teorin ska
sera deras bedömningar kan jag så
arbetar på uppdrag
naturligtvis klienten stå för kostna
rimligt tvivel, fastslår Wirén.
den om det allmänna inte är berett
av polis och åklagare.
att bära den. I praktiken är det troli
BLIR ETT LOTTERI
Rättsläkarna ska ju
gen vanligare att tilltalade i brottmål
En svårighet för den som vill ha en
egentligen vara objek- saknar möjligheten att betala intyg
second opinion är dock att hitta en
expert som kan uttala sig. Rättsmedi
tiva och opartiska, men för tusentals kronor än att de har den.
Johan Eriksson uppger att han har
cinalverket arbetar enbart på uppdrag
sedan är det ju polis
fått betalt för vissa egna utredning
av polis och åklagare, och har som po
och åklagare som
ar, men att han själv har fått stå för
licy att inte lämna second opinions.
har kontakten.”
andra.
Tidigare har advokaterna ofta fått
– Det är ett lotteri det där, konsta
söka hjälp hos pensionerade rättslä
lotta wirén
terar han.
kare eller gå utomlands. På senare år,
Även Lotta Wirén har upplevt att
bland annat på grund av avhopp från
det kan vara svårt att få ersättning för de egna utred
Rättsmedicinalverket, har det dykt upp några frilan
ningarna.
sande rättsläkare (läs mer i artikeln på s. 42).
– Om det leder till friande dom så finns möjligheten
Ytterligare ett problem för den försvarare som kallat
att ta med utredningskostnaden och att staten står för
in en egen medicinsk expert är att dessa ibland ifråga
den. Då får man oftast ersättning, enligt min erfaren
sätts av rätten, berättar advokaterna. Medan RMV:s ex
het. Men om det blir en fällande dom kan det givetvis
perter och även hälso- och sjukvårdens läkare ses som
bli svårare. Om man inte vill ha med resultatet i ma
objektiva och vetenskapsbaserade kan egenföretagare
terialet kan det också vara svårt att begära ersättning,
som agerar experter bedömas som partiska och köpta.
påpekar hon.
– Någon från motsidan kan exempelvis peka på att
Ytterst kan den här oförutsägbarheten utgöra ett
min expert får betalt för att uttala sig. Det finns en stör
rättssäkerhetsproblem, anser Lotta Wirén.
re benägenhet att slå ner på det än det som myndighe
RÄTTSINTYG
Rättsintyg är ett läkarintyg om
skador eller annat, på målsäganden eller den misstänkte, som kan
ha betydelse vid utredning av ett
misstänkt brott. Intyget är en del
av bevismaterialet i ett brottmål.
Sedan 2006 är det Rättsmedicinalverket som har huvudansvaret för
rättsintygen i Sverige.
Ett rättsintyg skrivs av någon av
Rättsmedicinalverkets specialister
eller ST-läkare inom rättsmedicin,
eller av andra läkare inom hälso-
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och sjukvården. Intyget ska redovisa vilka skador ett brottsoffer
eller en misstänkt har. Skadorna
presenteras noggrant, var på
kroppen de finns, deras färg, form
och storlek och mycket annat.
Den som skriver rättsintyget
har också till uppgift att bedöma
om skadorna är förenliga med det
scenario eller de scenarier som
polisen presenterar, och hur sannolikt det är att skadan uppkommit
på det ena eller andra sättet. Det

kan därmed också påverka hur
domstolen värderar parternas
respektive trovärdighet och vad
som anses styrkt vid exempelvis
en misshandel.
Rättsintyg utfärdas på uppdrag
av förundersökningsledaren när
denne finner att så krävs. Ett rättsintyg från Rättsmedicinalverket
kostar 4 700 kronor.
Efter rättsintygsreformen 2006
ökade antalet rättsintyg från RMV
under ett antal år. År 2008 skrevs

över 7 000 rättsintyg. Antalet började därefter att minska. Under 2017
utfärdades totalt 4 647 rättsintyg.
Rättsintyg kan utfärdas på
grundval av kroppsundersökningar av målsägande och misstänkt,
men de kan också skrivas med
utgångspunkt från journalanteckningar från vården, så kallade
rättsmedicinska yttranden. Under
2017 skrev RMV:s rättsläkare
omkring 1 900 rättsintyg utifrån
kroppsundersökningar och knappt
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– Vi vill ju att alla ska behandlas lika och att alla ska
ha samma möjligheter, och där måste man kanske se
till så att det inte blir så att den som har pengar har
möjlighet att betala sig till fler och bättre utredningar,
säger hon.
PÅVERKAS OMEDVETET
Det är förundersökningsledaren som tar ställning till
om det behövs ett rättsintyg i en brottsutredning, och
varifrån det i så fall ska beställas. Och här ser advoka
terna en obalans. För även om rätts
läkarens uppdrag är att vara strikt
opartisk och objektiv så kan han eller
hon påverkas av varifrån beställning
en kommer, och hur den är utformad.
– Ett av de stora problemen är att
RMV arbetar på uppdrag av polis och
åklagare. Rättsläkarna ska ju egentli
gen vara objektiva och opartiska, men
sedan är det ju polis och åklagare som
har kontakten. Och det kanske också
är en anledning till att man från för
svaret bör ta en kontakt, säger Lotta
Wirén, som också rekommenderar
att försvararen söker i den så kalla
de slasken efter ytterligare journal
handlingar.
Bengt Hesselbergs erfarenhet är att
läkare som ska utfärda rättsintyg ofta
får en ganska ensidig berättelse att ta
Lotta Wirén.
ställning till, vilket riskerar att prägla
deras utlåtande. Han har nästan ald
rig sett att man prövar också den tilltalades berättelse.
– Det kan naturligtvis ligga på oss också, att föra fram
och begära, men i vanliga taxemål förordnas försvara
ren i och med åtalet, och då har det tåget gått på något
sätt, säger Bengt Hesselberg.
Johan Eriksson har samma erfarenhet.
– Rättsläkarna får numera mycket mer uppgifter, till
exempel förhörshandlingar. Om de får det för tidigt
kanske de präglas i sin undersökning. Plötsligt smyger
sig utredningens uppfattning om ett förlopp in i den
rättsmedicinska bedömningen. Rättsläkaren blir en del

2 800 utifrån journalanteckningar.
Rättsmedicinalverkets rättsintyg kvalitetssäkras genom att en
annan rättsläkare regelmässigt
går igenom varje intyg innan det
skickas till polisen. Vid vissa typer
av skador, bland annat misstänkt
misshandel av barn under ett år,
granskas intygen också av en
rättsläkare från någon av verkets
andre enheter.
Enligt lagen (2005:225) om rättsintyg får polis och åklagare även
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i den bekämpande verksamheten som staten ägnar sig
åt, säger Eriksson.
Han ser för sig hur ett mer eller mindre omedvetet
scenario, baserat på målsägandens berättelse, kan byg
gas upp i kontakterna mellan polis eller åklagare, kan
ske kriminaltekniker och rättsläkare.
– Det som sker där, det vet vi ingenting om, trots att
det är en del i förundersökningen. Vi har inte möjlighet
att få samma information, konstaterar han.
FÅ MED BÅDA SIDOR
Från försvararnas perspektiv finns
alltså en hel del problem kopplade
till medicinsk bevisning. Vilka för
ändringar behövs då för att öka ba
lansen i processen?
Bättre möjligheter för försvaret att
ta in egen expertis för en second opi
nion, anser både Bengt Hesselberg
och Lotta Wirén.
– Man kanske skulle kunna ha en
post för utredningskostnader, som
finns i vissa andra mål, så att det lik
som inte faller på om klienten har
råd, säger Lotta Wirén.
Bengt Hesselberg betonar att
rättsläkarna oftare borde göra egna
kroppsundersökningar i stället för att
skriva utifrån journaler.
– Sedan skulle jag hemskt gärna
också vilja att man fick med även
den misstänktes berättelse i under
laget till rättsläkaren. Inte bara målsägandens berättel
se, säger han, och tillägger att han också vill se bättre
dokumentation av den misstänkes eventuella skador.
Även Johan Eriksson har tydliga önskemål.
– Vi påminner oss själva om att RMV är en objek
tiv myndighet och att rättsläkarna ska få ägna sig åt
forskning och att få tid till det. En rimlig arbetsmiljö
och bra betalt för vad de gör är väl ändå det bästa sät
tet att få de skickliga att stanna. Och så bör man sluta
med att ge rättsläkarna alltför mycket information från
utredningen. ¶

begära rättsintyg från hälso- och
sjukvården när det finns särskilda
skäl till detta. Enligt RMV kan de
särskilda skälen bland annat vara
att det handlar om enklare brott,
vid sexualbrott där det behövs
omedelbara undersökningar för
att säkra spår och det även behöver tas prover och genomföras
vårdinsatser och akuta situationer
när det till exempel behövs en
omedelbar operation.
Tidigare hade RMV avtal med ett

antal läkare med olika specialiteter
runt om i landet om att utfärda
rättsintyg. År 2012 kom hela 60
procent av rättsintygen från dessa
kontrakterade läkare.
Sedan 2017 knyter verket i stället till sig så kallade forensiska
dokumentationsläkare, FD-läkare,
runt om i landet. FD-läkarna, som
är specialistläkare eller ST-läkare
som fått en grundutbildning i
rättsmedicin, har till uppgift att
dokumentera skador hos måls

Viktigt att
vara kritisk
– vänd!

ägande och misstänkta. Själva
rättsintygen skrivs sedan av rättsläkare vid RMV.
Hur många rättsintyg som utfärdas av läkare inom hälso- och
sjukvården är okänt, då det saknas
statistik över dessa intyg. Statskontoret har dock i sin utvärdering
funnit att Polisens totala kostnader
för rättsintyg har sjunkit sedan
2014. Utvärderingen visar samtidigt att vissa kliniker inte tar betalt
för rättsintygen.
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RÄTTSLÄKARNA

Viktigt att vara
Var kritisk, skaffa kunskap och ta inte för
givet att en expert alltid har rätt. Det är
rådet från två rättsläkare till advokaterna.

och hjärnpåverkan hos spädbarn nyanserats. Det tycks
också finnas andra förklaringar till skadorna.
Ingemar Thiblin beskriver förändringen som ett pa
radigmskifte.
– Vi är nu i en fas där vi har hypotes mot hypotes. Då
FOKUS: MEDICINEN I RÄTTEN
blir det krig där vetenskaplig försiktighet och saklighet
är det första som offras, säger Ingemar Thiblin, som
ändå konstaterar att rättsmedicinen som vetenskap har
vensk rättsmedicin har i grunden goda redskap
visat sig fungera just i fråga om skakvåld.
för att hantera de allra flesta frågeställningar på
Han har läst ett antal domar nu efter att Statens be
ett korrekt och objektivt sätt. Det anser Ingemar
redning för medicinsk och social utvärdering, SBU,
Thiblin, professor i rättsmedicin vid Uppsala univer
kom med sin rapport, och sett att rättsläkarna har bli
sitet och medicinsk chef vid Rättsmedicinalverkets en
vit mycket försiktigare när det gäller
het i Uppsala.
att tolka de fynd som tidigare har an
– Min erfarenhet är att de allra fles
setts vara misshandelsspecifika.
ta fall där det skrivs rättsintyg är gan
– Däremot har jag också sett exem
ska okomplicerade, och jag tror att
pel på att man från kliniskt håll inte
nästan alla rättsläkare skulle hamna
har tagit intryck alls. Det har förmod
i samma slutsatser, med vissa nyans
ligen att göra med den dubbla roll
skillnader. Det handlar om skottska
”Allt för många rättssom kliniker har när de ska skriva
dor, knivskador, trubbigt våld – det
rättsintyg, fastslår Thiblin.
som är mängdvara, säger Thiblin.
intyg är av bristande
Oberoendet och opartiskheten är
Problemen uppstår när det dyker
kvalitet. Felen och
en grundläggande del i rättsläkarnas
upp mer komplexa frågeställning
bristerna beror till
utbildning och identitet, och något
ar, som kanske kräver kunskap från
som skiljer dem från behandlande
många olika medicinska områden.
största delen på den
– Där finns en risk att man kan ham
stressade och pressade läkare, menar Ingemar Thiblin.
– Vi har lätt att vara opartiska, ef
na i olika slutsatser beroende på att
arbetssituationen som tersom vi inte har något patientan
olika experter kan ha olika uppfatt
läkarna på RMV har.”
svar. Vår roll är att gå in, göra en ska
ning eller att man inte förstår vilken
dedokumentation, tolka skadorna,
expertis som är relevant. Där, när
marcus grelsson
och sedan har vi aldrig någonsin nå
det gäller de komplexa, ovanliga frå
got mer med personen att göra, kon
geställningarna, så är vi inte alls lika
staterar han.
väl rustade. Men det är en väldigt liten andel av allt
Situationen är där helt annorlunda för de läkare inom
som kommer ut, konstaterar Ingemar Thiblin.
hälso- och sjukvården som också utfärdar rättsintyg.
Och precis som med skakvåldet är det snarast där som
HYPOTESER STÄLLS MOT VARANDRA
de stora problemen uppstår.
Ett exempel på sådana komplexa frågeställningar, där
– Kliniker har svårt att skilja på rollen som den som
experterna på senare år tvingasts omvärdera sin kun
tar hand om patienten, som ofta är offret, och de krav
skap, är det som kallas ”shaken baby syndrome” eller
på partsneutralitet som ställs på den som ska skriva ett
skakvåld (se faktaruta på s. 44). Länge rådde här när
rättsintyg, säger Ingemar Thiblin.
mast total enighet om att vissa skador på spädbarn bara
Konsekvensen av dessa partiska intyg blir i värsta
kunde uppkomma genom att barnet skakats kraftigt.
fall att människor döms felaktigt, påpekar Thiblin, och
Flera föräldrar fälldes också för att ha skakat sina barn,
fortsätter:
i vissa fall till döds, och dömdes till långa fängelsestraff.
– Sedan är det klart att i den mån det förekommer
I dag har den tidigare sanningen om att bara skak
dåligt underbyggda eller ej partsneutrala rättsintyg
ning kan orsaka subduralblödning, ögonbottenblödning

S

Marcus Grelsson.
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från RMV så är det ännu värre, eftersom vi förväntas
stå för partsneutralitet. Då har vi liksom misslyckats
i vårt uppdrag.
STRESS SÄTTER SPÅR
Rättsläkaren Marcus Grelsson arbetade under 11 år på
RMV:s rättsmedicinska enhet i Göteborg. Sedan 2 år
driver han på heltid företaget Rättsläkarna i Väst till
sammans med kollegan Ulf Jonsson som var anställd
på RMV under 13 år. De erbjuder i dag rättsmedicinska
yttranden, bland annat de second opinions som advo
katerna efterfrågar, och utbildning inom rättsmedicin.
Tjänsterna erbjuds till advokater såväl som till polis,
åklagare, domstolar och till privatpersoner.
Marcus Grelsson tycker att RMV:s rättsintyg på det
hela taget håller god kvalitet. Men han ser ibland spå
ren av en allt för tung arbetsbörda för rättsläkarna.
– Alltför många rättsintyg är av bristande kvalitet. Fe
len och bristerna beror till största delen på den stres
sade och pressade arbetssituationen som läkarna på
RMV har. Den stora majoriteten av de läkare som jag
arbetat med och känner till på myndigheten är mycket
ADVOKATEN NR 8 • 2018

kompetenta, men med stress följer fel. Ett stort problem
är att de kontrollstationer som ett rättsintyg ska passera
innan det lämnar myndigheten inte fungerar tillfreds
ställande. Detta leder till att det släpps igenom rätts
intyg som innehåller betydande brister. Det i sin tur
kan få förödande konsekvenser vid en rättegång, säger
Grelsson, som berättar att stressen var den huvudsak
liga anledningen till att han lämnade RMV.
Som anställda på RMV höll Grelsson och Jonsson
bland annat i utbildningen för åklagare. Utbildning
en består av en dag med föreläsningar om grundläg
gande rättsmedicin och en halv dags demonstration
av den rättsmedicinska obduktionen. Någon motsva
rande utbildning för advokater fanns inte. Just utbild
ning är därför en viktig del i att förbättra advokaternas
möjligheter att tolka och ifrågasätta rättsintyg, menar
Marcus Grelsson.
– Advokaterna har kunskapsluckor i grundläggan
de rättsmedicin och dessa behöver fyllas. Det handlar
om basala rättsmedicinska begrepp som trubbigt och
skarpt våld och vilka typer av skador respektive vålds
inverkan ger upphov till. Det är förvånansvärt ofta som

Den viktigaste grunden för att hantera
medicinsk bevisning
är kritiskt tänkande,
och det är advokater
som regel bra på, menar Ingemar Thiblin.
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gare. Däremot svarar han gärna på frågor från försvars
advokater, liksom personal i domstolarna, inte ens har
sidan om rättsintyg han undertecknat.
detta grundläggande klart för sig. Så jag ser att det be
Thiblin tror också att det är ganska klokt att inte låta
hövs en stor utbildningsinsats.
olika tjänstemän inom myndigheten ompröva varan
Trots att utbildningsbehovet enligt Grelsson är stort,
dras yttranden – risken är att det uppstår motsättningar
och kurserna varit mycket uppskattade av de advoka
och förstärkt ovilja till att tänka om.
ter som deltagit, har det hittills gått trögt att fylla kur
Tidigare har Ingemar Thiblin argumenterat för att,
serna. Marcus Grelsson konstaterar att det förstås kan
enligt anglosaxisk modell, ge försvaret större möjlig
ta tid att bygga upp verksamheten.
heter att ta in egna expertutlåtanden. Han skrev en de
– Två år är inte mycket när människor ska upptäcka
battartikel tillsammans med två andra forskare där de
en ny möjlighet. Vi tror verkligen på idén att hålla dessa
drev att försvaret borde få tillgång till
kurser. Så vi kör på, säger han, och
rättsmedicinsk expertis också.
tillägger att syftet med utbildningarna
– Sedan var jag i USA på en kon
är att öka jämbördigheten i rättssalen.
gress och pratade där med kolleger.
Även Ingemar Thiblin medverkar
De var tveksamma och varnade för att
vid utbildningar i rättsmedicin för
experterna riskerar att bli alltför in
bland andra advokater. Han anser att
riktade på att sticka hål på den andra,
advokater som regel redan har den
”Det enda jag kan göra berättar Ingemar Thiblin, som förstår
viktigaste grunden för att hantera
för rättssäkerheten,
resonemanget.
medicinsk bevisning, nämligen kri
– Det blir en polarisering och en
tiskt tänkande.
det är att försöka bidra
låsning, man tappar helt förmågan till
– Jag känner att det jag pratar om
till ökad kunskap i
sansade vetenskapliga resonemanget,
med advokaterna, kritiskt tänkande
alla läger. Kunskap
utan det viktiga blir att vinna någon
och grundläggande rättsmedicinsk
vaccinerar i viss mån
slags prestigekamp. Så det är inte alls
kunskap, är ännu mer angeläget för
andra grupper. Konsensustänk är ju
mot misstag. Dessutom säkert att det hjälper upp det hela,
jag trodde tidigare. Kanske är det
utbrett i rätten också, att det som de
kan den sätta lite press som
bästa ändå en välfungerande rättsme
flesta tror på, det är sant, säger Thib
på experterna.”
dicin på det sättet som den är orga
lin, som även han framför allt strävar
niserad i Sverige med en myndighet
efter att öka rättssäkerheten.
ingemar thiblin
som förutsätts ta ansvar för partsneu
– Det enda jag kan göra för rättssä
tralitet, säger han.
kerheten, det är att försöka bidra till
ökad kunskap i alla läger. Kunskap vaccinerar i viss
PSYKOLOGI PÅVERKAR
mån mot misstag. Dessutom kan den sätta lite press
Precis som advokaterna har Marcus Grelsson och Inge
på experterna, fastslår Thiblin.
mar Thiblin erfarenhet av att beställningar om rätts
intyg bara innehåller den ena partens – målsägandens
RISK FÖR LÅSNINGAR
– berättelse. Den här ensidigheten kan ställs till pro
En viktig del i verksamheten hos Marcus Grelssons
blem, menar de båda.
företag, förutom utbildning, är att också erbjuda tolk
– Jag vet från mina år vid rättsmedicinska enheten i
ningshjälp och rättsmedicinska yttranden till bland an
Göteborg hur det går till när det kommer in en begä
dra advokater som känner behov av en second opinion.
ran om rättsintyg. Det finns särskilda frågeställning
Efterfrågan har under de dryga två år som Grelsson och
ar från åklagaren, ofta om skadorna är förenliga med
Jonsson varit verksamma långsamt ökat.
målsägandens berättelse. Om de nu är det så svarar
Som anställd vid RMV kan Ingemar Thiblin inte er
man helt korrekt att de är förenliga med det uppgivna
bjuda andra intyg än de som beställs av polis och åkla

SKAKVÅLD
Diagnosen skakvåld, eller shaken
baby syndrome, myntades sedan
läkaren och neurokirurgen
Norman Guthkelch år 1971 i en
artikel formulerat hypotesen att
misshandel i form av kraftig
skakning kan ge upphov till blödning under hårda hjärnhinnan,
ögonbottenblödning och hjärnpåverkan och utan några synliga
yttre skallskador. De tre ska-
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dorna har kommit att kallas för
triaden.
Hypotesen ansågs senare
få stöd av forskning på apor,
som utsattes för våld som fick
huvudet att fara fram och tillbaka.
Förekomsten av triaden, utan
att barnet varit med om något
yttre trauma som en bilolycka eller
ett fall, har därefter inom vården

kommit att tolkas som en stark
indikation på att barnet skakats.
Flera föräldrar har också dömts
till långa fängelsestraff för att ha
skakat sina barn, i vissa fall till
döds, sedan man upptäckt de tre
skadorna på barnen.
Kritiken mot diagnosen och
uppfattningen om att det endast är
skakning som kan ge upphov till
triaden hos barn som saknar övri-

ga skador på nacken eller huvudet,
har dock med åren vuxit sig allt
starkare. Forskare har lyft fram
flera olika tänkbara förklaringar
till skadorna.
2013 beviljade Högsta domstolen resning för två pappor
dömda för skakvåld. Åklagaren
begärde då in ett yttrande från
Socialstyrelsens rättsliga råd, som
uppgav att diagnosen skakvåld var
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händelseförloppet. Det som inte kommer med är då
att de likaväl är förenliga med en rad andra scenarion,
påpekar Marcus Grelsson, och fortsätter:
– Skrivningen kan då uppfattas av domstolen som att
det finns stöd för att det är sannolikt att det hänt på ett
visst sätt, även om det inte är vad man säger.
Ingemar Thiblin har samma erfarenhet av hur be
greppet ”förenligt med” kan misstolkas av åklagare och
domstolar. Men de ensidiga beställningarna innebär
inte bara ett pedagogiskt problem. Även rättsläkaren
riskerar att färgas av de uppgifter som
denne fått.
– Den mänskliga hjärnan är fun
tad så att vi söker bekräfta det som vi
tror. Det är normal psykologi och gäl
ler alla, oavsett profession. Får man då
bara en ensidig information är det lätt
att omedvetet bli styrd av det, så att du
inte ser alternativen, förklarar Thiblin.
Samtidigt är det inget bra alternativ
att rättsläkaren genomför sin under
sökning helt utan information om vad
som kan ha hänt, även om det skul
le vara det vetenskapsteoretiskt mest
korrekta. Risken finns då att rättsläka
ren missar viktiga fynd när han eller
hon inte vet vad det är man ska leta
efter, påpekar Thiblin.
Det bästa är i stället att förunder
sökningsledaren, när det är möjligt,
Ingemar Thiblin.
lämnar med såväl målsägandens som
den misstänktes versioner av händelsen.
– Jag tycker att man alltid skulle få det. Här i Uppsa
la skriver vi in i intyget om vi inte har fått båda sidor,
ungefär att ”i frånvaro av förhör med den misstänkte
har ett ställningstagande till ett eventuellt alternativt
händelseförlopp inte kunnat göras”, säger Thiblin, och
berättar att han efter en sådan skrivning ganska ofta får
kompletteringar från förundersökningsledaren.
VETENSKAP OCH KRITISKT TÄNKANDE LEDER FRAMÅT
Marcus Grelsson anser att det finns en hel del att göra
för att öka rättssäkerheten kring den medicinska be
visningen. Utbildning och möjligheten till egna rätts

vetenskapligt omtvistad, och att
det kunde finnas andra förklaringar till triaden. De båda papporna
friades därefter.
2016 presenterade SBU, Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering, en genomgång
av forskningen kring sambandet
mellan skakvåld och triaden, totalt
3 700 studier. Endast två studier
ansågs ha tillräckligt hög kvali-
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medicinska utlåtanden är två viktiga delar i att öka ba
lansen i processen.
– Det måste bli jämbördiga grunder för båda sidorna
i rättsmedicinsk kunskap och konsten att granska och
läsa ett rättsintyg. Det upplever jag inte att det är i dag.
Åklagarsidan får sin utbildning i rättsmedicin på åkla
garkursen, och de har bara att lyfta luren och ringa till
RMV och de svarar på allt, säger han.
– Jag vill se en utveckling där ett akademiskt tänke
sätt får större utrymme. Att vi som står för akademin
tillfrågas kanske tidigt i processer
och att hela verksamheten på riktigt
bygger på vetenskapliga principer, sä
ger Ingemar Thiblin, som ju står med
en fot i den akademiska världen.
Thiblin skulle också vilja se en ny
organisation, baserad på vetenskap,
för att bedöma de riktigt svåra ären
dena, de som i dag skapar problem.
– I vissa typfall, just de komplexa
och ovanliga fallen som kräver en
bred expertis, där vore det bra att ha
en extern granskning. Den ska i ide
alfallen göras innan svaren går ut till
åklagare och polis, föreslår han.
De externa granskarna bör vara
kunniga inom vetenskaplig metod,
och ha till uppgift att skyndsamt
granska de vetenskapliga studier som
åberopas av experterna i det enskilda
ärendet, gällande till exempel forsk
ningen kring skakvåld, och se om de ger stöd för en
viss ståndpunkt.
– Det tror jag skulle vara ett sätt att höja kvaliteten
avsevärt. Och idealt skulle den gruppen stå under SBU,
så att den är en oberoende myndighet som har SBU:s
professionalitet på den här typen av bedömningen, fort
sätter Ingemar Thiblin.
Expertorganet skulle också kunna kopplas in i en
skilda fall, när experter har olika uppfattningar.
Det viktigaste rådet till advokaterna är i alla fall att
alltid förhålla sig kritisk, menar Ingemar Thiblin.
– Ta inte för givet att en expert alltid har rätt, av
slutar han. ¶

tet. En vanlig brist hos de övriga
studierna var att de byggde på
ett cirkelresonemang, där man
dragit slutsatsen att barn skakats
på grundval av just förekomst av
triaden.
SBU:s slutsats av genomgången
blev att forskningsläget kring
skakvåld är osäkert. Även diagnosens upphovsman, Norman Guthkelch, har manat till besinning, och

påpekat att han bara presenterat
en hypotes, som behöver testas
ytterligare.
Även om experterna nu tvekar
om möjligheten att säkert säga att
barn skakats utifrån de typiska
skadorna, lever hypotesen fortfarande starkt kvar inom delar
av hälso-och sjukvården. Webbplatsen Vårdguiden 1177 skriver
exempelvis: ”Skakade barn, eller

Viktigt att
verket får göra
rätt rättsintyg
– vänd!

Abusive head trauma (AHT), är
efter plötslig spädbarnsdöd den
vanligaste dödsorsaken bland bebisar som är upp till sex månader
gamla.” På samma webbplats står
också: ”När det gäller skakade
barn är ögonundersökning och
hjärnröntgen de enda möjligheter
sjukvården har att visa att barnet
blivit misshandlat genom skakvåld.”
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RÄTTSMEDICINALVERKET

Viktigt att verket får
göra rätt rättsintyg
Rättsmedicinalverkets arbetssätt ska
borga för god kvalitet och oberoende.
Men verkets resurser används delvis
felaktigt, när rättsläkare får göra enkla
bedömningar, samtidigt som avancerade
intyg hamnar hos hälso- och sjukvården.

medan de övriga är baserade på journalanteckningar.
Enligt Petra Råsten Almqvist arbetar verket hela tiden
för att se till att rättsintygen håller en hög kvalitet och
att bedömningarna blir likartade mellan de olika en
heterna runt om i landet.
– Alla rättsintyg som lämnar oss är underskrivna av
den ansvarige rättsläkaren, och dessutom kontrasigne
rade av ytterligare en specialist i rättsmedicin. I vissa
specifika ärenden har vi också kontroll vid en annan
enhet. Sedan har vi också kontinuerliga uppföljningar
FOKUS: MEDICINEN I RÄTTEN
i vårt kvalitetssystem, förklarar hon.
RMV:s arbetsformer ska alltså
en opartiska rollen ingår i
säkra att rättsintygen håller en till
vår yrkesutövning. Allt vi gör
räckligt god kvalitet, samtidigt som
bygger på opartiskhet. Det är
oberoendet ska garanteras av rätts
det viktigaste vi har i vår roll.
läkarnas skolning och myndighetens
Det säger Petra Råsten Almqvist,
självständiga ställning. Petra Råsten
rättsläkare, enhetschef för RMV:s
”Vi är en myndighet.
Almqvist upplever dock, precis som
rättsmedicinska enhet i Stockholm
Om vi har utfärdat ett
övriga intervjuade personer, att det
och områdesansvarig för rättsintyg i
utlåtande så kan vi inte emellanåt brister i de rättsintyg som
hela Sverige.
utfärdats av behandlande läkare.
Att bli rättsläkare tar lång tid. För
som myndighet ta en
– Läkare som arbetar ute på klini
utom läkarutbildning och AT-tjänst
annan ställning om vi
kerna och inom vården är ju upplär
krävs fem till sju års utbildning som
tittar på ärendet igen.” da att ta hänsyn till en rad ickemedi
ST-läkare inom Rättsmedicinalverket
cinska faktorer när de behandlar en
för att bli specialist, en utbildning där
petra råsten almqvist
patient. Och så ska de plötsligt ta på
den oberoende ställningen hela tiden
sig en myndighetshatt och skriva ett
inpräntas, enligt Petra Råsten Alm
strikt medicinskt utlåtande byggt på opartiska bedöm
qvist. Här ingår också att vara vaksam på att inte un
ningar. Där ser vi ibland att de inte riktigt har kunnat
derlaget är allt för ensidigt.
hålla isär rollerna, säger hon.
– Vi tar ju bara uppdrag från polis och åklagare, och
Rättsläkarna på RMV får emellanåt i uppdrag att ut
det är deras underlag vi har att ta ställning till. Tycker
färda nya rättsintyg, second opinions, när läkare inom
vi då att man i vissa fall inte kan uttala sig om en berät
hälso- och sjukvården lämnat ett rättsintyg. Däremot
telse, så kommenterar vi det i utlåtandet, säger Petra
skriver man aldrig second opinions utifrån egna rätts
Råsten Almqvist, och tillägger att rättsläkarna i vissa
intyg.
fall återkopplar till polisen om det fattas något för att
Varför?
man ska kunna göra en opartisk bedömning.
– Vi är en myndighet. Om vi har utfärdat ett utlåtande
så kan vi inte som myndighet ta en annan ställning om
JOBBAR INTE FÖR ÅKLAGAREN
vi tittar på ärendet igen, svarar Petra Råsten Almqvist.
RMV utfärdar ungefär 5 500 rättsintyg varje år. Om
Kan då Petra Råsten Almqvist förstå försvararnas
kring 2 500 av dessa bygger på egna undersökningar,
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frustration över att inte ha tillgång till ”egna” rättsme
dicinska experter? Ja, och nej, svarar Almqvist.
– Som jag ser det så arbetar vi helt opartiskt. Jag gör
inte ett rättsintyg till åklagaren på åklagarens villkor,
utan det kan lika gärna användas av försvararna – och
det görs ju också, säger hon, och fortsätter:
– Därför ser inte jag något syfte i att försvaret skulle
kunna begära ett rättsintyg. Vi skulle ju inte skriva nå
got annat för att frågan kommer från försvararen. Ofta
när försvararen tar in en second opinion är det ju för
att man har letat upp någon specialist som har en an
nan uppfattning än RMV.
Petra Råsten Almqvist pekar också på att försvarare
har möjlighet att begära kompletteringar via åklagaren,
något som dock kan vara problematiskt enligt advoka
terna (se artikel på s. 36).
ÅTERVÄXTEN GOD
Rättsmedicinalverket har skakats av en del medialt
uppmärksammade avhopp bland rättsläkarna under
de senaste åren. Avhoppen har märkts på vissa enhe
ter, konstaterar Petra Råsten Almqvist. Som helhet är
dock bemanningen tillräcklig för att rättsläkarna ska
hinna med sina uppgifter, med omkring 30 specialister
ADVOKATEN NR 8 • 2018

och 25 ST-läkare. Eftersom uppgiften att skriva rätts
intyg fördelas ut över samtliga enheter blir inte heller
vissa regioner lidande av att just de har personalbrist,
förklarar Almqvist.
Återväxten är dessutom god.
– När vi utlyser tjänster har vi många sökande och bra
sökande. Många tycker att det är ett spännande arbete,
att arbeta inom staten och med rättsmedicin i stället
för inom den vanliga hälsovården, säger Petra Råsten
Almqvist, som kan jämföra med 1990-talet då det var
betydligt svårare att rekrytera rättsläkare.
Petra Råsten Almqvist har alltså gott hopp om fram
tiden. Men visst finns det förbättringar att göra, kon
staterar hon. Främst handlar det om en bättre sortering
av vilka ärenden som skickas till RMV för rättsintyg.
– Eftersom det enligt lagen är polis och åklagare som
väljer vart de ska vända sig, så vet vi att det hamnar en
del rättsintyg som innehåller avancerade och svåra be
dömningar hos icke rättsläkare. Omvänt får vi ganska
många begäranden om rättsintyg, där intygen är helt
onödiga. Dessa intyg tar en stor del av vår tid, säger
Almqvist, och sammanfattar:
– Vårt mål är inte att göra fler rättsintyg, utan att
göra rätt rättsintyg. ¶

Petra Råsten Almqvist, rättsläkare,
enhetschef för RMV:s
rättsmedicinska enhet i Stockholm och
områdesansvarig
för rättsintyg i hela
Sverige.

Statskontoret
har utvärderat
rättsintygs
reformen
– vänd!
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Statskontoret
har utvärderat
rättsintygsreformen
Rättsmedicinalverket utfärdar färre
rättsintyg nu än för några år sedan,
men ingen kan riktigt säga varför.
Det fann Statskontoret i sin utvärdering
av rättsintygsreformen.
FOKUS: MEDICINEN I RÄTTEN

N

är Rättsmedicinalverket år 2006 fick huvudan
svaret för att utfärda rättsintyg ökade antalet
intyg från myndigheten först under ett antal år,
för att sedan åter minska. Regeringen gav därför under
förra hösten i uppdrag till Statskontoret, att utvärdera
rättsintygsreformen. Fokus i utvärderingen skulle, en
ligt uppdraget, ligga på varför rättsintygen från RMV
blivit färre, för vilka brott de främst minskat och i vil
ken utsträckning rättsintyg hämtas in från andra håll.
Statskontoret redovisade sin utvärdering i början av
2018. Utvärderingen visar att det är svårt att ge några
säkra svar på flera av de frågor som ställts.
Utvärderingen ger stöd för att antalet rättsintyg från
RMV minskat sedan år 2008. Statskontoret anser inte
att de har kunnat se att minskningen skulle kompense
ras av fler rättsintyg från hälso- och sjukvården. Exakt
hur många rättsintyg som kommer från läkare inom
hälso- och sjukvård är dock omöjligt att svara på, ef

tersom det inte går att finna någon samlad statistik
över detta.
En del av minskningen beror, enligt Statskontoret, på
att brottsutredare i dag i större omfattning än tidigare
använder sig av patientjournaler i stället för att begä
ra rättsintyg, särskilt vid mindre grova brott. En an
nan förklaring kan vara att RMV:s tjänster upplevs som
otillgängliga i vissa delar av landet. Även kostnaden
för ett rättsintyg kan avskräcka, anser Statskontoret.
Statskontoret lämnar också flera förslag till förbätt
ringar i RMV:s verksamhet och hos dem som beställer
rättsintyg. Verket bör bland annat fortsätta att utveck
la sitt kvalitetsarbete och effektivisera verksamheten.
Statskontoret rekommenderar också att samarbetet med
Polismyndigheten förbättras, så att polisen kan lämna
bättre underlag till sina beställningar om Rättsintyg.
Dessutom anser Statskontoret att RMV bland an
nat ska:
l Ta fram en vägledning för beställarna av rättsintyg.
l Systematiskt informera polis och åklagare om de
nya FD-läkarnas existens och verksamhet.
l Intensifiera rekryteringen av ytterligare FD-läkare.
l Se över prissättningen på rättsintygen.
l Genomföra regelbundna uppföljningar av hur polis
och åklagare uppfattar rättsintygsverksamheten.
Polisen ska enligt Statskontoret:
l Utse en kontaktperson eller funktion som har ett
utpekat ansvar för rättsintyg inom myndigheten. ¶

KÄLLOR
 andbok för försvarare,
H
Limhamnsgruppen,
2018.
l Rose, Joanna: ”Nu
ifrågasätts kopplingen
mellan hjärnskador och

48

48

skakvåld”, Forskning och
framsteg, nr 1 2014.
l SBU: Triadens roll vid
skakvåld – bättre forskning krävs, pressmeddelande, 26/10 2016.
l Thiblin, Ingemar; Mi-

chard, Jean-Francois:
Rättsmedicin i teori och
praktik – en guide för läkare och jurister, Studentlitteratur, 2014
l Thiblin, Ingemar; Wennström, Bo; Allen, Marie:

”Låt även försvararsidan
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l Utvärdering av rättsintygsreformen, Statskontoret 2018:4.
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Om den enskildes rätt       
Det berättas i Andra Moseboken första kapitlet att israeliterna förökade sig i Egypten.
Farao blev rädd att de skulle förena sig med Egyptens fiender om det blev krig och tänkte
att införandet av en förtryckarregim skulle råda bot på problemet. Men israeliterna
växte än mer i antal. Då kallade Farao två hebreiska barnmorskor inför sig och befallde
dem att döda alla gossebarn som de såg födas. De lydde förstås inte. Farao kallade dem
till sig igen: Varför gören I så och låten barnen leva? Barnmorskorna ljög och sa: De
hebreiska kvinnorna äro icke såsom de egyptiska. De äro kraftigare; förrän hjälpkvinnan
kommer till dem, hava de fött.

V

ad ska staten göra med folk
som bryter mot lagar av sam
vetsskäl? I hettan under för
lidna sommar fick jag anledning att
reflektera över frågan. Jag plockade
fram mitt gamla exemplar av Ronald
Dworkin, Taking Rights Seriously
(1977). Dworkin behandlar frågan i
kapitel 8. En behandling med något
andra utgångspunkter finns i John
Rawls, A Theory of Justice (1971, 1975
och 1999). Jag tog denna eftermiddag
Dworkins tankar till utgångspunkt för
mina egna funderingar.
Jag vill gärna så här i efterhand
dela med mig av dem, mest för att
erinra om att de gamla rättsfiloso
ferna har mycket att säga som har
bäring på förhållanden i dag. Men
vem trodde egentligen något annat?
Mina tankegångar är privatman
nens. De framläggs huvudsakligen
50

PRESENTATION
Eric M. Runesson
är jur. dr, docent och
justitieråd i Högsta
domstolen. Han är
också invald som
ledamot av Svenska
Akademien. Han
var verksam vid
Sandart & Partners Advokatbyrå
och ledamot av Advokatsamfundet
1993–2018 (samt ledamot i dess styrelse 2014–2018). Hans huvudsakliga
verksamhetsområden som advokat
var avtalsrätt, process- och skiljemannarätt samt medling.

med ett de lege ferenda-perspektiv.
De ska alltså inte ses som ett uttryck
för vilken position Högsta domsto
len kan tänkas inta i något mål där
fråga om ansvar för civil olydnad
kommer på bordet. De ska inte hel

ler ses som uttryck för vad Advokat
samfundet anser – jag var i somras
ännu samfundsledamot med upp
drag som ledamot i huvudstyrelsen.
Med dessa försiktigheter uttalade,
tillåter jag mig tro att Advokatsam
fundet kan behöva artikulera en syn
på den enskildes rätt till civil olyd
nad inom ramen för samfundets
rättspolitiska positioner.
Ja, vad ska staten göra med folk
som bryter mot lagar av samvets
skäl?
Några – är jag rädd – skulle säga
att de ska straffas på samma sätt som
andra lagbrytare; samvetsbetingad
olydnad är precis lika straffvärd som
all annan olydnad. Andra skulle säga
att de ska straffas därför att författ
ningar som tillkommit i laga ord
ning måste upprätthållas. Moralisk
rätt får inte förväxlas med ett rätts
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       till civil olydnad
ligt ansvar för lagar som stiftats av
riksdagen som är folkets främsta fö
reträdare. Bakom denna andra linje
kan ligga hypotesen att om lagbrott
tolereras, så bryter rättsstaten sam
man. Den allmänna laglydnaden ris
keras. Det spelar då ingen roll om
lagbrotten är betingade av samvets
betänkligheter snarare än av oför
stånd eller av en vilja att vinna för
delar på andras bekostnad – som väl
är de vanligaste anledningarna till
att folk bryter mot lagar.
Dworkin ifrågasätter om det finns
någon evidens för hypotesen om
rättsstatens undergång och fall och
pekar samtidigt på att argumenta
tionen bygger på en icke redovisad
premiss: Lagbrytaren antas veta att
han eller hon bryter mot en giltig
lag. Om det antagandet spricker, så
spricker också hållbarheten i argu
mentationen enligt Dworkin.
mina funderingar utgår från det hypo
tetiska antagandet att ”den olydige”
efter överväganden kommit fram till
att den författning som överträds är
ogiltig. Med ogiltig menar jag nu att
författningen, enligt den olydiges
uppfattning, strider mot grundlag
eller annan överordnad författning,
mot EU-rätten eller mot EMKR.
Detta kan jämföras med innehållet
i 11:14 RF, 2:19 RF och principen om
EU-rättens företräde. Man kan säga
att den enskilda människan gör en
egen privat normprövning.
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För fortsättningen ska jag göra
två basala antaganden. Det första
antagandet är att tolerans för civil
olydnad knappast kan motiveras av
att sakfrågan som den olydige för
svarar allmänt gillas i den ena eller
andra grupperingen. Samma princip
borde rimligen upprätthållas oav
sett om lagbrott begås för att hindra
en förment olaglig utvisning, mark
användning, abort eller inskränk
ning av rätten att uttrycka extrema
eller dumma åsikter. Principen bör
alltså vara sakneutral. Det andra an
tagandet är att den olydiges hand
lande – jag ska strax återkomma till
underlåtenhet – inte får medföra en
kränkning av andras rättigheter när
rättigheterna grundas på lagar och
normer, vars giltighet inte kan ifrå
gasättas. Jag är medveten om att den
närmare innebörden av detta andra
antagande kan diskuteras, men jag
förbigår en sådan diskussion i detta
sammanhang. Antagandet framstår
för mig intuitivt som tillräckligt mo
raliskt försvarbart så att det kan lig
ga till grund för en fortsatt diskus
sion av huvudtemat.
Den som ägnar sig åt egen norm
prövning löper förstås risk att ta
miste. Den domstol som i sista in
stans prövar saken kanske gör en
annan bedömning än den enskil
de gjorde. Kanske avgörs saken på
grund av att lagen, som visserligen
kan tyckas skava till exempel mot
Europakonventionens skrankor,

trots allt ryms inom statens tillåtna
bedömningsmarginal (”margin of
appreciation”). Man kan säga att den
enskilde har agerat under inflytande
av en rättsvillfarelse – som det visa
de sig till slut.
är att
den som svävar i en rättsvillfarelse
i grund och botten får skylla sig
själv. En del av motiven för detta
återgår förmodligen på en samman
blandning av okunnighet och vill
farelse. Få kan väl säga emot att det
bör finnas incitament för medbor
garna att hålla sig kunniga snarare
än okunniga om innehållet i rätts
regler. Äkta eller påstådd okunnig
het bör då inte belönas. Men moti
ven för att straffa den som väljer att
förhålla sig okunnig kan inte vara
desamma som motiven för att straf
fa den som reflekterat över ett lag
bud och dragit fel slutsats om dess
giltighet.
Om de två situationerna – okun
nighet och villfarelse – inte noga
hålls isär tycks attityden till rätts
villfarelser av nu nämnt slag leda
till att individers egna normpröv
ning motverkas. Reflekterande med
borgare straffas för sina felslut på i
princip samma sätt som andra lag
brytare. De som okritiskt efterlever
lagar som senare visar sig ogilti
ga och till och med socialt skadliga
drabbas däremot inte av något an
svar. Ett sådant förhållningssätt byg

den konventionella visdomen

FÅ KAN VÄL
SÄGA EMOT
ATT DET BÖR
FINNAS INCITAMENT
FÖR MEDBORGARNA
ATT HÅLLA
SIG KUNNIGA SNARARE
ÄN OKUNNIGA OM
INNEHÅLLET
I RÄTTSREGLER. ÄKTA ELLER PÅSTÅDD
OKUNNIGHET
BÖR DÅ INTE
BELÖNAS.
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CIVIL OLYDNAD BEHÖVER JU INTE
KOMMA TILL
UTTRYCK GENOM HANDLINGAR.
OLYDNADEN
KAN OCKSÅ
KOMMA TILL
UTTRYCK GENOM UNDERLÅTENHET.
DEN OLYDIGE LÅTER BLI
ATT UPPFYLLA DET SOM
OMGIVNINGEN BETRAKTAR SOM EN
PLIKT.

ger tydligt den spelteoretiska planen
för medborgarna; en spelplan som
möjligen inte är helt önskvärd.
Den som har gjort en felbedöm
ning och brutit mot ett straffbud
har en räddningsplanka i BrB 24:9:
en gärning som någon begår i vill
farelse om dess tillåtlighet ska inte
medföra ansvar om villfarelsen var
”uppenbart” ursäktlig. Det markerar
att lagstiftaren menar att stadgandet
ska tillämpas restriktivt.
skälen för restriktivitet har kri
tiskt diskuterats redan i mitten av
1950-talet av Hans Thornstedt i hans
arbete Om rättsvillfarelse (1956).
Den kritiska diskussionen togs upp i
SOU 1988:7 s. 163 ff. (Frihet från an
svar. Om legalitetsprincipen och om
allmänna grunder för ansvarsfrihet.
Slutbetänkande av fängelsestraff
kommittén). På senare tid har lika
ledes ifrågasatts om inte lagstiftaren
med sin markering av att stadgandet
ska tillämpas restriktivt varit ”både
onödigt och otillbörligt försiktig”
(Asp, P., Ulväng, M. & Jareborg, N.,
Kriminalrättens grunder, s. 380
(2 u. 2013). I sammanhanget – även
om det kan framstå som ett ganska
stort harsprång – kan erinras om de
rättspolitiska överväganden som lig
ger bakom tanken på att polismän
och ordningsvakter anses ha ett ut
rymme för försvarliga missförstånd
avseende våldsanvändning som an

nars skulle vara att anse som straff
bar. Se BrB 24:2. Kan det på i princip
samma grunder finnas ett utrym
me för försvarliga missförstånd om
lagars giltighet för de medborgare
som vill och orkar reflektera och
göra motstånd?
Jag har med avsikt valt att vara bi
när; straff eller inte straff är frågan.
Självfallet kan civil olydnad också
diskuteras med utgångspunkt i
BrB 29:6: Om det är uppenbart oskä
ligt att döma till påföljd, ska rätten
meddela påföljdseftergift. Se JustR
Håstads skiljaktiga mening i NJA
2000 s. 302 (”Svartedalsmålet”). En
annan hållpunkt för tanken kan vara
det besläktade stadgandet i BrB 29:5
punkt 9: Straffminimum får under
skridas om det föreligger omstän
digheter som motiverar ett lägre
straff än straffvärdet motiverar.
Civil olydnad behöver ju inte
komma till uttryck genom handling
ar. Olydnaden kan också komma till
uttryck genom underlåtenhet. Den
olydige låter bli att uppfylla det som
omgivningen betraktar som en plikt.
Det är tänkbart att civil olydnad ge
nom passivt motstånd ska betraktas
med andra måttstockar än den civila
olydnad som uttrycks genom någon
form av aktivitet.
Förmodligen behöver man här ta
ställning till risken att de olydigas
motiv blandas med den hedonistiska
lusten att slippa fullgöra plikterna

som kan vara jobbiga eller resurs
krävande att fullgöra. Pliktbördan
får då fördelas på färre medborga
re. Den olydige blir inte bara olydig,
utan också en gratispassagerare (en
freerider), om de andras pliktuppfyl
lelse ger upphov till kollektiva för
delar för alla – till exempel ett för
svar mot yttre våld. Problemet för
den olydige är att han eller hon inte
kan undvika att bli en fripassagera
re. Så passligt, kan någon tycka. Och
passivt motstånd kan också råka
vara sådant att lagöverträdelsen
kanske inte upptäcks. Ska man kräva
att den passive anger sig själv för att
olydnaden ska framstå som legitim?
– som
nu är ett blekt minne blott – ledde
mig inte fram till något vettigt svar
på om aktivt och passivt motstånd
ibland borde behandlas efter skilda
måttstockar.
Men … nej. Det kan inte vara legi
timt att ljuga – inte ens för barnmor
skorna som stod inför Farao. Eller?
Sedan tände jag grillen och såg till
att jag hade ett glas rosé i näven. Jag
gjorde det i trygg förvissning om att
det finns folk som efter ingående re
flektion försvarar rättsstaten genom
att kasta sig ut i osäkerhet om sitt
fortsatta välbefinnande.

mina funderingar i sommarvärmen

Eric M. Runesson
Justitieråd, Högsta domstolen

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.
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AKTUELLT
MÅNADENS ADVOKAT
FREDRIK SVENSSON
Advokat Fredrik Svensson vid
Mannheimer Swartling Advokatbyrå ska bilda en stiftelse
som årligen ska dela ut ett stipendium, på 10 000 kronor, till
en person som blivit antagen till
och påbörjat ett juris kandidat
(jur. kand.)-program i Sverige
och som kommer från en ickeakademisk familj.

OM MAN HAR ARBETAT
HÅRT, HAFT TUR OCH
TIMING OCH HAR
UPPNÅTT NÅGOT […]
DÅ TYCKER JAG ATT MAN
OCKSÅ BÖR GE TILLBAKA
NÅGOT TILL SAMHÄLLET.

Fredrik startar nytt stipendium
för unga juriststudenter
Varför tog du detta initiativ?
– Mycket i livet handlar om
tillfälligheter. Visst har hårt ar
bete stor betydelse, men myck
et handlar också om tur och ti
ming. Om man har arbetat hårt,
haft tur och timing och har upp
nått något, som att till exempel
bli delägare på en advokatbyrå,
då tycker jag att man också bör
ge tillbaka något till samhället.
För mig är det här stipendiet ett
sätt att göra det.
Vad är bakgrunden till din inställning?
– Jag växte upp utanför Eslöv
på en gård, min pappa var bon
de och mamma var lågstadielä
rare. Många av mina skolkam
rater kom från vad vi kallade
höghusområdet, de hade nyckel
runt halsen, och ofta inte någon
vuxen som kunde stötta dem i
skolarbetet. Flera hade också in
vandrarbakgrund, framför allt
från dåvarande Jugoslavien och
Finland. De fick alltid klara sig
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själva och hade det betydligt tuf
fare än många av oss andra. Att
klara av att ta sig ut från höghus
området och prestera väl i sko
lan var för dem en betydligt stör
re bedrift än för dem som hade
det bättre ställt. Samma sak gäl
ler för många ungdomar i dag.
Och det tycker jag ska belönas.
Vad menar du med icke-akademisk familj?
– Det är så klart en definitions
fråga men i det här samman
hanget menar jag en familj där
inte någon av föräldrarna har en
svensk universitetsutbildning.
De unga som är i den situatio
nen får ofta inte samma hjälp,
och det är inte heller självklart
att de ska gå vidare och läsa ju
ridik och få en juristkarriär. Det
är alltid en bedrift att komma in
på jur. kand.-programmet men
kanske extra så om man kommer
från en icke-akademisk familj.
– Jag lade till ordet ”svensk”
innan ”universitetsutbildning”

för att inte diskvalificera dem
som kommit till Sverige i ung
ålder och vars föräldrar har till
exempel en läkarutbildning från
Irak men som kör taxi i Stock
holm. I de familjerna är det
ofta språket som gör det svårt
att stötta i skolarbetet. Jag tror
många av de framtida stipendia
terna kommer att ha invandrar
bakgrund, men det återstår att se.
Vad är målet?
– Det kanske låter lite preten
tiöst men om jag hjälper tio per
soner så kanske de i sin tur hjäl
per tio var, som i sin tur hjälper
tio var etc. På så sätt kan man få
till stånd en snöbollseffekt som
leder till verkliga och handfasta
resultat. Dessutom tror jag att de
som söker och vinner stipendiet
är mycket motiverade tjejer och
killar som det vore kul att fortsät
ta att hålla kontakten med. Vem
vet, kanske kan man övertala ett
par att bli intresserade av advo
katyrket. Bara det vore roligt!

Hur ser det kommande arbetet
ut?
– Jag bidrar med hela start
summan på 75 000–100 000 kro
nor. Det räcker några år. Sedan
hoppas jag att fler advokater och
andra vill bidra till stipendiet.
Den som vill kan ansöka per epost, och man kan även föreslå
lämpliga kandidater till mig på
e-post. Det går även bra att kon
takta mig om man vill ge bidrag
till stipendiet eller på annat sätt
engagera sig i arbetet med det.
Får vi in mer medel så tillåter
stiftelsens stadgar att beloppet
på stipendiet utökas. Dessutom
innebär det att vi kan ge ut sti
pendiet under en längre tidspe
riod.
– Arbetshypotesen är att sti
pendiet ska heta Stipendiestif
telsen Avstamp för juridiska stu
dier. Förhoppningsvis kommer
den första kandidaten att utses
i höst efter vårens och höstens
intagningar till jur. kand.-pro
grammet.
TK
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Välbesökt seminarium
Intresset var stort när Stiftelsen
Juridiska biblioteket arrangera
de ett seminarium på temat ”Ad
vokaten och sociala medier”.
Moderator var stiftelsens ordfö
rande Johnny Herre, tillika justi
tieråd i Högsta domstolen.
Anne Ramberg, generalsekre
terare för Advokatsamfundet, in
ledningstalade.
– Sociala medier är ett utmärkt
verktyg för att inhämta och spri
da kunskap, för marknadsföring,
debatt och kriskommunikation.
Jag är i min yrkesroll aktiv på
sociala medier och sprider kun
skap om samfundet, vårt upp
drag och var vi står i olika frå
gor, förklarar advokatrollen och
redovisar remissvar.
Det finns naturligtvis inte bara
fördelar, poängterade Ramberg
och tillade:
– För advokater finns det en
betydande risk att i större grad
än annars åsidosätta kärnvärden,
inte minst för att det går så fort.
En konfidentialitets- och loja
litetsplikt gäller alltid, men att
bryta mot någon av dessa plikter

är mycket värre på sociala me
dier än vid ett köksbord. Rikt
linjer finns på samfundets hem
sida. Man får även leva med hat
och hot, men det går inte att vara
ängslig på twitter. Jag tycker att
man ska censurera sig så att man
är saklig och omdömesgill, men
inte rädd.
Kristofer Stahre, advokat, be
rättade att hans byrå nyttjar so
ciala medier och annat maxi
malt.
– Svensson känner sällan till
försvarsadvokater, men många
åker ändå dit för något. Därför
är det bra att synas. Nya metoder
för att få klienter väcker kritik.
Intressant nog kom kritiken när
vi skickade ut flygblad, inte när
vi använde sociala medier.
Apropå drev påpekade Stahre
ansvaret att tillvarata klientens
intressen, efter att ha inhämtat
klientens samtycke och förkla
rat för- och nackdelar.
– Ett exempel är den så kal�
lade Fittjavåldtäkten. Det drog
igång en storm efter den friande
domen, då gick flera advokater
ut och försökte förklara för all
mänheten. Ett annat exempel är
när en riksdagsledamot åtalades
för misshandel. Försvaret hitta
de inlägg där målsäganden och
vittnen uttryckte vänstersympa
tier, och menade att det påverka
de trovärdigheten eftersom den

Johnny Herre, Stiftelsen Juridiska bibliotekets ordförande, tillika justitieråd,
var moderator för seminariet, som hölls på Advokatsamfundets kansli i
oktober.
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Seminariet hade 60 åhörare, ytterligare 70 intresserade fick inte plats. Eventuellt

åtalade befann sig på andra si
dan av den politiska skalan.
– #metoo är en oerhört stark och
bra kraft. Problemet är att all
mänheten ibland har svårt att
förstå att gärningsbeskrivningen
är fyrkantig och att domstolen
inte ska ta ställning till några an
dra aspekter. Mitt engagemang
vad gäller desinformation och
drev i sociala medier väcktes i
våras då jag försvarade en känd
tv-person som stod åtalad för
våldtäkt, sa Hanna Lindblom,
advokat, och fortsatte:
– Dagen innan rättegångs
start skrev en kvinna med tio
tusentals följare på Instagram,
gav vägbeskrivning till tingsrät
ten och uppmanade till att visa

målsäganden stöd. Den ”lynch
mobb” som kom blev inte in
släppt; rättegången hölls bak
om stängda dörrar, vilket i första
hand är till skydd för målsägan
de. Ett annat fall är den så kalla
de Fittjavåldtäkten; när männen
frikändes hotades tingsrättsper
sonal till livet.
Lindblom framhöll att medier
även kan spela en stor roll vid
resning:
– I fallet Joy Rahman arbetade
vi, inom respektive yrkesroll, i
symbios med medierna. Och
Kaj Linna sa i sitt sommarprat
att han upplever att ”media gav
honom prövningstillstånd”.
Thomas Mattsson, chefredak
tör för Expressen, anslöt till re
sonemanget:
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Sociala medier påverkar den
yrkesmässiga vardagen för advokater. Räcker dagens lagstiftning även på nätet? Hur kan
drev kring rättsfall hanteras?
Och får en advokat ”bli vän”
med en klient på Facebook?

AKTUELLT

om sociala medier

kan ytterligare ett seminarietillfälle anordnas.

– Jag tror att samtliga som un
der senare år fått resning efter
livstidsdomar har fått det efter
mediegranskning. Men lynch
mobbar hör inte hemma i rätts
samhällen, en rättsprocess är
tillräckligt pressande för alla
inblandade ändå. Domstolen
tar nog inte intryck, men dreven
kan påverka inte minst ungdo
mar när det gäller att exempelvis
ställa upp och vittna. Jag tycker
att det är viktigt att sociala me
dier-arenan inte lämnas fri från
advokatkåren. Det är dock vik
tigt att inte tro att information är
skyddad. Någon som jobbar på
plattformen har tillgång, och de
kan få data hackad. Vissa använ
der sociala medier för att skicka
direktmeddelanden till journa
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lister eller advokater, då är det
lämpligt att hänvisa till en säk
rare kontaktyta.
åsa wikforss, professor i filosofi
och författare till boken Alterna
tiva fakta, inledde med att kon
statera att fake news ofta blan
dar sant och falskt.
– Jag ser tre varianter: dol
da avsikter som click bait mot
betalning, trollfabriker som el
dar på motsättningar åt olika
håll och slutligen sådant där
det finns en politisk agenda, sa
Wikforss, som tror att fenome
net med avsiktligt falska nyheter
kommer att öka.
– Ett råd om du vill gå in och
korrigera en uppgift: säg inte
”bla bla är falskt”. Då minns folk

rätten att inte bli avbildad på ett
bara bla bla. Säg ”så här är det”,
sätt som innebär intrång i privat
upplyste Wikforss.
livet, när man är utsatt eller sår
Thomas Mattsson kommente
bar – oavsett var bilderna är tag
rade att vissa fel kan uppstå då
na – det skyddet omfattar ”bild
granskande journalister avvak
eller annan uppgift” samt skydd
tar med att ställa kritiska frågor,
mot spridning.
för att inte riskera att den gran
skade torpederar inslaget innan
det har publicerats. Flera perso
– få tror sig vara utsatta för dag
ner replikerade då att en advokat
liga bedrägeriförsök. Då undrar
ska skydda sin klients intressen
jag om de aldrig ser ”du har vun
oavsett om det ställer till pro
nit ett presentkort” och liknande
blem för journalister.
på nätet. Det är bedrägeriförsök,
Hanna Lindblom och Kristo
så vanliga att vi inte reagerar. Nu
fer Stahre sa att de flesta åtalade
sker även försök kopplade till
kan acceptera att dömas i dom
bank-id, sa Jan Kleineman, pro
stol. Det upplevs ofta tuffare att
fessor i civilrätt, i inledningen
dömas i mass- eller sociala me
till sitt anförande.
dier, där det inte finns möjlighet
– Vilseledande-försöken
är
att överklaga.
svåra att hantera straffrättsligt
Agneta Bäcklund är justitieråd
och skadeståndsrättsligt. Van
i Högsta domstolen och ordföran
ligheten gör också att vi ”borde
de för Pressens Opinionsnämnd,
ha insett” att vi utsattes för ett
PON, tidningsbranschens själv
bedrägeriförsök.
granskande organ. Hon berätta
Det så kallade Instagram-må
de att systemet
let ledde till att
bygger på etiska
en förälder fick
OK ATT ”ADDA” EN KLIENT?
riktlinjer. PON
betala skade
En åhörare kommenterade att
prövar ”är en
stånd för dot
hon på grund av sekretessen aldperson utpe
terns agerande.
rig skulle ”adda” en klient exemkad eller fram
– Lagen me
pelvis på LinkedIn, men att tvekan
går det ändå
nar att för
uppstår när klienten tar initiativ.
Panel och åhörare enades om
vem det rör och
äldrar ska ha
att det går bra att lägga till koninnebär artikeln
uppsikt
och
takter om det sker på klientens
att den utpeka
därmed ansva
initiativ. Utomstående kan inte
de drabbats av
rar för vad bar
veta om det rör sig om en privat
en publicitets
nen gör, men
eller professionell kontakt, men
det kan ibland vara bra att påskada?”.
vilka föräldrar
peka för klienten vad kontakten
– Fler
och
kontrollerar
kan avslöja.
fler företräds
allt barnen gör
av ombud. Det
på sociala me
finns en tendens att vilja föra det
dier? Och när det gäller #metoo
mot en mer rättslig bedömning
har kritiken riktats mot traditio
och hänvisa till tidigare fall, men
nella medier, det som skrivits på
PON bedömer varje fall för sig.
Flashback och andra ställen läm
PON prövar även publicering
nas därhän, sa Jan Kleineman,
i webbsändningar och sociala
som över lag var pessimistisk
medier om det är tydligt att an
när det gäller straffrättsliga och
svarig utgivare har kontroll och
skadeståndsrättsliga möjligheter
det finns koppling till tidning
att hantera information spridd
en, sa Bäcklund och bytte ämne
på sociala medier.
till kränkande fotografering, där
Agneta Bäcklund framhöll
straffrätten spelar in:
dock de nya bestämmelserna
– Skyddet mot avbildning om
om fotografering och integri
fattar dels rätten till en person
tetskränkning som ett stort steg
lig sfär, exempelvis i bostad, om
i rätt riktning.
klädningsrum eller toalett; dels
Eva Ekholm
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”Vilket lyft för min forskning
att plötsligt fa° en sa° här
fascinerande forskarkollega.”

När Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, fick en lägenhet i gåva fick Kristina Lång på Lunds
universitet chans att forska på samma universitet där Albert Einstein gjort berömda upptäckter.

Om man någon gång tvivlar på mänsklighetens förmåga att lösa
våra problem ska man ge sig till ETH i Zürich, en symbol för intelligens och framåttänkande.
ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) har i 150 år varit
ett av de högst rankade universiteten i världen.Här har totalt 21
Nobelpristagare i medicin, fysik och kemi gjort viktiga upptäckter, bland dem Albert Einstein.
En av dem som just nu bokstavligen vandrar i Einsteins fotspår
är röntgenläkaren Kristina Lång, som fått möjlighet att forska på
ETH tack vare ett stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF.
Pengarna kommer till en stor del från en privat donator som
skänkte en lägenhet i en grönskande del av Berlin, en annan stad
där Albert Einstein bott och verkat.
”Jag tänker ofta på det extra ansvar som det innebär att mina
forskningspengar kommer från privata bidragsgivare,” säger
Kristina Lång.
”Det har givit bland annat mig forskningsmöjligheter som jag
nog aldrig annars skulle ha fått.”
Kristina Långs forskning följer upp Wilhelm Conrad Röntgens
revolutionerade arbete när han på ETH upptäckte det som kom
att kallas röntgenstrålning.

Röntgen har räddat och förlängt miljoner liv, men det finns
mycket mer att göra. Med en vanlig mammografiundersökning
finns det en viss risk att brösttumörer inte upptäcks.
Det är även ett problem att svårtolkade röntgenbilder kan leda
till att kvinnor oroas i onödan med fler tester.
Kristina Lång arbetar på att ta fram en ny förfinad röntgenteknik för bröstdiagnostik. Kristina är den enda läkaren i ett team av
fysiker. Hon kontaktades när ETH-gruppen insåg att de behövde
en kliniker på plats. Hon kunde flytta till Schweiz tillsammans med
sin familj tack vare SSMF-stipendiet.
Den nya forskningen är långt gången. ”Vi är nu i fasen där vi
skruvar i sista skruven i vår nya maskin och gör oss redo att testa
den på riktigt.”
Kristina Lång arbetar växelvis på ETH i Zürich och växelvis på
Swiss Light Source, en synkrotronljusanläggning liknande MAX IV
i Lund. Den ligger i Villigen en dryg timme bort.
På kvällarna kommer Kristina hem till sina tre barn och sin man
som är operakompositör.
”Man skulle kanske kunna tro att våra världar är helt olika, men
det är tvärtom. I båda fallen handlar det om att tänka i nya banor.
Vi är båda intresserade av när vetenskap och konst smälter ihop
och inspirerar varandra.’’

Vill du också ge ett bidrag läs mer på ssmf.se eller ring SSMF på 08-33 50 61. Där kan du också beställa SSMF:s folder om att skriva testamente.
Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099. Swish 1239011099.

Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

AKTUELLT

Adepter och mentorer i Ruben träffades på Advokatsamfundets kansli i Stockholm.

Upptakt för Ruben 2018/2019
Den 24 september samlades
ett knappt tjugotal mentorer
och adepter i Advokatsamfundets
lokaler för starten av 2018/2019
års upplaga av mentorprogrammet Ruben – mentorskap i
grupp.
Årets upplaga, som är den sjunde omgången av mentorprogrammet, består av två mentorgrupper

i Stockholm med nio respektive
tio adepter. Adepterna består
av fjorton kvinnor och fem män.
Mentorgrupperna ska, under ledning av en kvinnlig och en manlig
mentor, träffas regelbundet i
syfte att föra strukturerade diskussioner kring temat jämställdhet och god arbetsmiljö.
Såväl mentorerna som adepter-

na är jurister från advokatbranschen samt rättsväsendet och
förvaltningen såsom domstolar,
Åklagarmyndigheten och Allmänna reklamationsnämnden.
Vid startmötet gavs information om nätverket Hilda och årets
upplaga av mentorprogrammet
Ruben. Därefter samlades deltagarna i sina respektive grupper

för att bekanta sig med varandra
och diskutera bland annat upplägg samt sina förväntningar och
målsättningar med programmet.
Kvällen avslutades med en gemensam middag.
Programmet kommer att avslutas i mars 2019 med en gemensam avslutningsträff.
Madeleine Galloni

Nya uppdrag
l Advokatbyrån

Hammarskiöld
& Co rekryterar Josefin Lindstrand. Hon har en bakgrund
som chefsjurist för Citibank i
Sverige, Norge och Finland.

FOTO: MADELEINE GALLONI

l Setterwalls

Advokatbyrå i
Göteborg har rekryterat en extern
vd till byrån. Den
nya vd:n Minna Skyman har erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling. Göteborgsbyråns
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ledningsgrupp består därmed
helt av kvinnor.
l Här

är de nya ledamöterna
i justitieutskottet:
Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande
Andreas Carlson (KD), vice ordförande
Carl-Oskar Bohlin (M)
Maria Strömkvist (S)
Linda Westerlund Snecker (V)
Johan Hedin (C)
Johan Pehrson (L)

Petter Löberg (S)
Carina Ödebrink (S)
Joakim Sandell (S)
Henrik Vinge (SD)
Kristina Axén Olin (M)
Tomas Tobé (M)
Rasmus Ling (MP)
Katja Nyberg (SD)
Ingemar Kihlström (KD)
Adam Marttinen (SD)
Suppleanter
Josefin Malmqvist (M)
Serkan Köse (S)
Robert Halef (KD)

Jonny Cato Hansson (C)
Sanne Lennström (S)
Arin Karapet (M)
Hans Hoff (S)
Jessica Thunander (V)
Fredrik Lindahl (SD)
Juno Blom (L)
Jennie Åfeldt (SD)
Gustaf Lantz (S)
Noria Manouchi (M)
Richard Jomshof (SD)
Alexandra Anstrell (M)
Heléne Björklund (S)
Annica Hjerling (MP)
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Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

Unga intresserade
av advokatyrket
Mässdagen på Juristdagarna
vid Stockholms universitet den
11 oktober lockade ett stort
antal studenter och utställare.
Advokatsamfundet deltog med
representanter från samfundets kansli och Stockholmsavdelningen.

Två studenter
om advokatyrket

Vad tycker du är intressant
med advokatyrket?
– Jag tror att det skulle vara
intressant att vara brottmålsadvokat och få ta tillvara människors rättigheter.
Kan du tänka dig att bli advokat.
– Absolut! Det är min ambition. Jag tror att jag kan vara
ett stöd och en hjälp för män
niskor i olika situationer.

Joacim Kanstedt.

Vad tycker du är intressant
med advokatyrket?
– Att man är oberoende. Det
är det som jag tycker är intressant med advokatyrket.
Kan du tänka dig att bli advokat.
– Jag är mer inriktad på
affärsjuridik. Visst skulle jag
kunna tänka mig att bli advokat, men kanske inte som prioritering nummer ett. Många
som arbetar med affärsjuridik
blir ju advokater senare.
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I Uppsala stadsteaters uppsättning ”En advokats död” får publiken både uppleva skådespeleri och prova rollen som
nämndemän.

Pedagogiskt om rättskipning på Uppsala stadsteater
Hur är det att sitta som domare
och döma i ett allvarligt brottmål?
I Uppsala stadsteaters uppsättning En advokats död får publiken
både uppleva fint skådespeleri
och testa rollen som nämndemän.
Advokaten af Möllersvärd är
en ytterst otrevlig människa. Han
sextrakasserar sina biträdande
jurister, försöker mobba bort
byråns trogna sekreterare för att
ersätta henne med någon som
är ”trevligare för besökarna att
titta på”, övar utpressning mot
sin advokatkollega och bedrar sin
hustru.
Alla vill kort sagt bli av med
advokat af Möllersvärd, som i
skådespelaren Gustav Levins
skepnad verkligen är en avskyvärd person. Lämpligt nog dör

han också, natten före den av alla
så fruktade 60-årsfesten på Uppsala slott.
Det är utgångspunkten i pjäsen
En advokats död, skriven av advokat Anders Frigell och spelad
på Uppsala stadsteater. Publiken
får under första akten följa det
drama som leder fram till af
Möllersvärds frånfälle. Därefter
inbjuds publiken att, över en måltid, prata omkring vad de sett och
med hjälp av relevanta utdrag ur
strafflagen diskutera vem som är
skyldig till vad, innan det är dags
för huvudförhandling.
Under den andra akten, huvudförhandlingen, tas scenen över
av professionella jurister och
advokater. Flera framträdande
jurister och advokater alternerar

Studiedagar i Tällberg
Studiedagarna i Tällberg hölls den 14–15 september på Green Hotel i
Tällberg. Som vanligt var det relativt god uppslutning med cirka 55 deltagare i utbildningsmomenten. På fredagen fick deltagarna en ordentlig
duvning och utbildning i lagstiftningen om framtidsfullmakter av advokat Per Westman. Många intressanta spörsmål diskuterades, till exempel ikraftträdandetidpunkten för en sådan fullmakt, svårigheterna att
företräda makar ihop och vikten av att frågan om hantering av angiven
fast egendom regleras om så är tänkt.
På lördagen gavs vi insikter i den grävande journalistikens mystik
genom att Anton Berg talade om undersökningarna som delvis ledde
till Kaj Linnas resning och frikännande samt några ”aptitretare” på kommande säsong i podden Spår.
Johanna Näslund

i rollerna, bland dem Advokatsamfundets förre ordförande och
före detta justitierådet Stefan
Lindskog. Vid premiären satt
justitiekanslern Mari Heidenborg
ordförande med jur. dr Henrik
Bellander som notarie. Advokat
Anders Frigell agerade åklagare,
medan samtliga fyra misstänka
något otraditionellt försvarades
av advokat Leif Ericksson.
Efter förhör och pläderingar
återstår sedan för nämnden,
alltså den 130 personer stora
publiken, att under ledning av en
ibland något fnissig ordförande
komma fram till en dom mot de
fyra misstänkta.
Exakt vad som sades vid överläggningarna får naturligtvis inte
yppas.

Legal 500 har
Sverigepremiär
Det internationella rankinginstitutet The Legal 500 har
för första gången släppt en
svensk utgåva av GC Powerlist, i samarbete med Hamilton Advokatbyrå. Listan är ett
globalt fenomen och det är
första listan med Sveriges 80
främsta bolagsjurister.
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Stefan Lundkvist.

Förmånligt erbjudande till
advokatbyråer
Advokatbyråer har möjlighet att teckna en frivillig ansvarsförsäkring som
därmed kompletterar den obligatoriska ansvarsförsäkringen och omfattar
skadeståndsskyldighet för fel eller försummelse i samband med yrkesmässig
rådgivning inom ramen för advokatverksamhet.
Försäkringslösningen erbjuder advokatbyråer att teckna ett högre försäkringsbelopp utöver
grundförsäkringens försäkringsbelopp om 3 MSEK.
Tilläggsförsäkringen erbjuds inom ramen för Advokatsamfundets gruppförsäkringsprogram och
administreras av Advokatsamfundets försäkringsförmedlare Willis Towers Watson i samarbete med
Zurich som är försäkringsgivare för både grund- och tilläggsförsäkringen.
Tilläggsförsäkringen gäller för samma personkrets som grundförsäkringen och omfattar även krav
som framställs mot advokatbyrån istället för mot den försäkrade, eller vid gemensamt krav mot både
advokatbyrån och den försäkrade.

Teckna försäkring

Att teckna tilläggsförsäkring inom grupplösningen sker med ett enkelt ansökningsförfarande varefter
premieuppgift kan lämnas med kort svarstid.
Vänligen kontakta Willis Towers Watson om ni har frågor som avser försäkringens omfattning och/
eller önskar en offert.
Telefon: 08 - 463 89 12
E-post: advokatservice@willis.com

AKTUELLT

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

Rättsfallsguiden
: 173 viktiga avgöranden inom
entreprenadr ätten
Författare: Claes
Sahlin, Martin Peterson, Maria Andersson, Lilian Vo
Förlag: Svensk Byggtjänst
Domarna inom entreprenad- och konsulträtten
har ökat de senaste åren, mycket beroende
av att alltfler tvister hamnar i allmän domstol
och därigenom offentliggörs i stället för att
lösas genom skiljeförfarande. Rättsfallsguiden
samlar ett antal korta referat av viktiga domar
som berör byggsektorn. Referaten är samlade
och strukturerade på ett sådant sätt att de
enkelt ska kunna hittas efter de rättsregler
som finns i framför allt AB 04, ABT 06, ABK 09,
ABS 18 och Konsumenttjänstlagen. Boken är
en sammanställning av de referat som entreprenadjuristerna på Stockholms Byggmästareförening årligen publicerat under 15 års tid
(2003–2018).
Konsultansvar
Författare: Jan
Elfström, Lars Erik
Ashton
Förlag: Svensk Byggtjänst
Konsultansvar redogör för tekniska
konsulters juridiska
ansvar, ett område
som saknar lagreglering och länge varit
oklart. I denna tredje, uppdaterade och delvis

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2018 om inte annat anges.
Agell, Anders: Äktenskap, samboende, partnerskap / Anders
Agell, Margareta Brattström (6.
uppl. Iustus. 330 s.)
Baier, Matthias: Om normer /
Matthias Baier, Måns Svensson
(Studentlitteratur. 167 s.)
Bengtsson, Bertil: Hyra och
annan nyttjanderätt till fast
egendom / Bertil Bengtsson,
Richard Hager och Anders Vic62

omarbetade upplaga, görs en allmän genomgång av konsultansvaret med stöd av den juridiska litteraturen och ett hundratal svenska
och nordiska rättsfall och andra avgöranden.
Boken behandlar bland annat rättsliga förutsättningarna för konsultansvaret, oskäliga
avtal, vad som är god yrkesetik, konsultens
möjligheter att begränsa sitt ansvar samt
påföljds- och reklamationsfrågor, särskilt skadeståndsberäkning.

förbättrats. Enligt rapporten är bristande styrning av myndigheten och bristande resurser
några av förklaringarna till den dåliga måluppfyllelsen.
Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet : slutrapport (2018:18).

SEMINARIUM

Möjligheter och risker med sociala medier
Många intresserade åhörare hade samlats
i advokatsamfundets hörsal när Juridiska
biblioteket höll sitt eftermiddagsseminarium
på temat Advokaten och sociala medier den
15 oktober. En panel med representanter från
advokatkåren, universiteten, domstolarna
och media diskuterade kring olika aspekter
av användandet av sociala medier ur ett advokatperspektiv. Man pratade bland annat
om hur sociala medier kan användas som
ett verktyg för informationsinhämtning och
informationsspridning men också vilka risker
som finns med detta. Vidare hur advokater
kan behöva förhålla sig till desinformation och
drev i samband med juridiska händelser som
rättegångar eller i andra situationer samt olika
ansvarsfrågor. Johnny Herre, justitieråd i Högsta domstolen och ordförande för Stiftelsen
Juridiska biblioteket var moderator. Läs mer
på sid. 56.
RAPPORT FRÅN STATSKONTORET

Omorganisationen av Polisen har inte gett
önskat resultat
Statskontoret som utvärderat ombildningen av
polisen, har presenterat sin slutredovisning.
Rapporten visar att polisen har förbättrat
förutsättningarna för att bedriva en effektiv
verksamhet men att målen för reformen trots
detta inte har uppnåtts. Polisens förmåga
att ingripa mot brott är oförändrad, utredningsverksamhetens resultat har fortsatt att
försämras och tillgängligheten har heller inte

torin (9. uppl. Norstedts juridik.
412 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 98
Bengtsson, Bertil: Speciell fastighetsrätt : miljöbalken (12. uppl.
Iustus. 303 s.)
Berglund, Martin: Basics of international taxation : from a
methodological point of view /
Martin Berglund & Katia Cejie
(2. ed. Iustus. 152 s.)
Bernitz, Ulf: Standardavtalsrätt
(9. uppl. Norstedts juridik. 288 s.
Institutet för rättsvetenskap-

BOK

Juridisk metodlära, Maria Nääv, Maurio
Zamboni, red., Studentlitteratur
Juridisk metodlära, som nu kommer i en andra uppdaterad upplaga, ger en översiktlig
presentation av de mest relevanta juridiska
teorierna/metoderna och hur dessa kan användas praktiskt för att få olika perspektiv
på juridiska problem. Boken presenterar ett
femtontal metoder, skrivna av några av de
främsta svenska representanterna för respektive metod, såsom rättsdogmatisk metod,
rättspositivism, naturrätt, komparativ metod,
rättsekonomi, rättssociologi och EU-rättslig
metod.

lig forskning, ISSN 0491-0516
; 193
Cameron, Iain: An Introduction
to the European Convention on
Human Rights (8. ed. Iustus.
251 s.)
Danhard, Erik: Konkursarbetsrätt
: om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion (6. uppl. Jure.
614 s.)
De Geer, Sten: I skärningspunkten
mellan juridik och politik : nio
rättsfall (Vulkan. 147 s.)

Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt : 2018/19 /
Pernilla Leviner, Chris Lau, red.
(4. uppl. – Norstedts juridik.
2018. 362 s.)
Genuskritiska frågor inom juridiken / Mattias Dahlberg,
redaktör ; Mikael Hansson et al.
(Iustus. 204 s. De lege ; 2017)
Genusrättsvetenskap / Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson,
Jannice Käll, Wanna Svedberg
(2. uppl. Studentlitteratur.
265 s.)
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AKTUELLT

MEDIERNA

BOKTIPSET: MÅRTEN SCHULTZ

Inte mediernas sak att
agera medeltida skampåle
Under fem år höll en serievåldtäktsman hela staden Örebro i
skräck. När den dömde mannen
nu snart ska friges villkorligt
valde lokaltidningen Nerikes Allehanda att publicera mannens nya
namn. Oansvarigt och olämpligt
ansåg Anne Ramberg, som medverkade i P1:s program Medierna
den 6 oktober.
Ramberg menade att tidningen
har tagit på sig rollen som medeltida skampåle, snarare än att stå
för allmänintresset.
MEDIERNA

FOTO: ANNA-KARIN LANDIN

Skadeståndslagskommentaren
är den enda bok man behöver
Professorn i civilrätt vid
Stockholms universitet
Mårten Schultz har en hel hög
uppslagna böcker på sitt sängbord, men en av dem befarar
han att han aldrig kommer
igenom.
Hinner du läsa något på fritiden
och vad ligger i så fall på ditt
nattduksbord?
– Jag vet inte riktigt längre
vad som är fritid och vad som
inte är det, men jag hinner i alla
fall läsa en hel del som inte är
juridisk facklitteratur. Senaste

Hager, Richard: Allmänna fastighetsrätten : en introduktion (5.
uppl. Norstedts juridik. 139 s.
En introduktion)
Iseskog, Tommy: Personaljuridik
(31. uppl. Norstedts juridik.
1137 s.)
Johansson, Svante: Svensk associationsrätt i huvuddrag (12.
uppl. Norstedts juridik. 452 s.
Institutet för rättsvetenskaplig
forskning ; 80)
ADVOKATEN NR 8 • 2018

skönlitterära bok jag läste var
Naomi Aldermans The Power.
Uppslagna böcker som jag hål
ler på med just nu är Linnea
Axelssons Ædnan, Paul Austers
4321 (som jag misstänker att jag
aldrig kommer att komma ige
nom) och – jag drar mig litet
för att erkänna detta – Omarosa
Manigault Newman, Unhinged,
som var på rea när jag var i Ox
ford i förra veckan.
Skönlitteratur eller facklitteratur – vilket föredrar du?
– Det går inte rangordna. Jag

Kriminologi : en studiehandbok /
Caroline Mellgren, Marie Väfors Fritz, Eva Tiby, red. (Studentlitteratur. 223 s.)
Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel : när och
hur får de användas? (4. uppl.
Karnov Group. 887 s.)
Medbestämmandelagen : en kommentar. D. 1, 1–32 §§ / Jonas
Malmberg, Hanna Björknäs,
Kurt Eriksson, Mikael Hansson,

Små känslouttryck spelar
stor roll i rättssalen
Svenska försvarsadvokater har
en rad olika, men ganska diskreta,
sätt att uttrycka sina känslor och
markera sin lojalitet med klienten.
Det visar sociologen Lisa Flowers
forskning om försvarsadvokaters
känslouttryck i rättssalen. I Vetenskapsradions veckomagasin
den 17 oktober berättade hon om
vad hon sett.

läser mindre skönlitteratur än
facklitteratur under termins
tid. På sommaren är förhållan
det det omvända.
Vilken är din starkaste läsupplevelse i livet?
– Efter flera tusen rad, av Rei
dar Ekner.
Vilken bok skulle du köpa till en
god vän just nu?
– Skadeståndslagskommen
taren. Det är egentligen den
enda bok man behöver i
livet.

Petra Herzfeld Olsson, Tommy
Larsson (Norstedts juridik.
317 s.)
Nergelius, Joakim: Svensk statsrätt (4. uppl. Studentlitteratur.
488 s.)
Regeringsformen : med kommentarer / Anders Eka, Johan
Hirschfeldt, Henrik Jermsten,
Kristina Svahn Starrsjö (2.
uppl. Karnov Group. 791 s.)
Rättsinformatik : juridiken i det

digitala informationssamhället
/ Cecilia Magnusson Sjöberg,
red. (3. uppl. Studentlitteratur.
559 s.)
Straffrättsliga prejudikat : ett urval av rättsfall med väsentlig
betydelse inom straffrätten /
Tord Josefson, red. (Norstedts
juridik. 214 s.)
Alla nyheter hittar
du på Juridiska
bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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SAMFUNDET

 YA LEDAMÖTER
N
DEN 5 OKTOBER 2018
Dalia Ahmad, Innerstans Advokatbyrå AB, Stockholm
Anna Sara Ekelund Andersson, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg
AB, Göteborg
Josef Angerbjörn, Advokatbyrån
Nywa AB, Umeå
Lisa Barnekow, C J Advokatbyrå
AB, Stockholm
Seles Bitar Benjamin, Altrium
Advokatbyrå AB, Stockholm
Caroline Björlingson, Advokat
firman Lindahl KB, Uppsala
Emma Blomstervall, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Magnus Bohman, Advokatfirman
Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
Anders Cederberg, Partner Advokatbyrå i Östersund AB, Östersund
Malin Ek, Wistrand Advokatbyrå
Göteborg KB, Göteborg
Diana Biörck Eliasson, Advokatfirman Inter i Stockholm U & B AB,
Stockholm
Emma Engh, Advokatfirman Allians
IBL AB, Karlstad
Nicolina Erickson, Advokatfirman
Wåhlin AB, Helsingborg
Mehrnoosh Aknooni Ficks, Advokatbyrån Dubio AB, Stockholm
Erik Forsberg, Ramberg Advokater
KB, Stockholm
Linda Fröberg, Advokaterna Melin &
Fagerberg i Göteborg AB, Göteborg
Johannes Färje, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Dennis Gustafsson, Advokatfirman
Erfors & Blomkvist AB, Jönköping
Elisabeth Hallström, MAQS Advokatbyrå Malmö KB, Malmö

Kristin Heilborn, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Erik Schönholzer Holmgren, Baker
& McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm
Thony Lindström Härdin, Advokatfirman Morris AB, Göteborg
André Isacson, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Kristina Jonsson, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm
Rebecca Josefsson, Altrium Advokatbyrå AB, Stockholm
Jenny Kenneberg, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm
Omar El Khatib, Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP, Bryssel,
Belgien
Erik Kulle, Advokaterna Elmgren
och Lindgren HB, Halmstad
Simon Lanemo, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
Sofie Haggård Larsson, Advokat
firman Delphi KB, Stockholm
Marta Laurell, Advokatfirman
Morris AB, Stockholm
Rebecca Linde, Advokatfirman
Sederholm AB, Helsingborg
Louise S:t Cyr Linnarsson, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB,
Stockholm
Carl Lönnqvist, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Tobias Normann, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Erik Palmgren, MAQS Advokatbyrå
Göteborg AB, Göteborg
Anna Elisabeth Petersson, Advokatfirman Westermark Anjou AB,
Stockholm
Karin Roberts, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm

Isak Sandberg, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Stefan Magnusson Schanning,
Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Erik Schultz, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Helena Selander, Bokwall Rislund
Advokatbyrå KB, Stockholm
Ferec Serce, Serce & Partners AB,
Göteborg
Anna Skoglund, Advokatfirman Jan
Ertsborn AB, Falkenberg
Olle Steen, Wesslau Söderqvist
Advokatbyrå i Jönköping HB,
Jönköping
Liv Sandberg Storm, Advokat
firman Linge AB, Karlskrona
Henric Stråth, Moll Wendén
Advokatbyrå AB, Malmö
Frida Ställborn, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Peter Svanqvist, White & Case
Advokataktiebolag, Stockholm
Daniel Wendelsson, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Fabian Wennergren, Advokatbyrån
Thomas Bodström AB, Stockholm
Gustav Wiklander, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Victor Andersson Wodlén, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg
Sylvia Åberg, Adacta Advokatbyrå
AB, Malmö
REGISTRERADE EU-ADVOKATER
Sebastian Wiik (advokat, Finland),
Bokwall Rislund Advokatbyrå KB,
Stockholm
UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Peter Ahlström, Stockholm, 7 september 2018

MEDICINSK-JURIDISKA UTREDNINGAR

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
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•
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•
•

försäkringsfrågor
tvister med den allmänna försäkringskassan
patientförsäkringsärenden
flyktingärenden
vårdpersonal anmäld till IVO-HSAN

Dr. Bo Kuritzén
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se
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Leg läkare
Specialist i internmedicin

Olle Asplund, Stockholm, 1 oktober
2018
Sofia Björkled, Kungälv, 1 oktober
2018
Ludvig Blomqvist, Stockholm,
1 oktober 2018
Stig Brunnström, Landskrona,
31 augusti 2018
Sanna Böris, Stockholm, 3 september 2018
Alexander Camitz, Stockholm,
31 augusti 2018
Sofia Bergmark Hertz, Stockholm,
31 augusti 2018
Emilie Hjelte, Göteborg, 9 september 2018
Oskar Hjärpe, Stockholm, 3 september 2018
Charlotte Nordling Hybinette,
Stockholm, 30 september
2018
Sebastian Iso-Kamula, Täby,
3 september 2018
Sophie Kastengren, Stockholm,
3 september 2018
Sabina Kihlberg, Stockholm,
25 september 2018
Johan Kjellner, Stockholm, 16 augusti 2018
Göran Kjöllerström, Stockholm,
11 september 2018
Emelie Klefbeck, Stockholm,
12 september 2018
Jessica Krüger, Malmö, 21 augusti
2018
Gustaf Leijonhufvud, Stockholm,
1 september 2018
Sarah Lenngren, Stockholm,
30 september 2018
Carl Levin, Stockholm, 3 september
2018
Rebecka Rittsél Levinsson, Gränna,
30 september 2018

Prenumerera
på Tidskriften
Advokaten
Helår, 9 nr,
530 kr inkl. moms
Studerande
106 kr inkl. moms

Birger Jarlsgatan 44 • Box 3418
103 68 Stockholm • 070 555 02 70
bo@kuritzen.se • www.kuritzen.se

prenumeration@
advokatsamfundet.se
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SAMFUNDET
Niklas Arvidsson
Per Samuelsson

Entreprenad
avtal mellan
näringsidkare
och konsument

REMISSÄRENDEN

Nyhet

En redogörande bok i ämnet Konsumententreprenad: vad
man bör tänka på, vilka fel som kan uppstå, var de vanligaste
felen sker osv. Boken är praktiskt inriktad och vänder sig till
alla jurister som kommer i kontakt med entreprenadavtal
mellan näringsidkare och konsument.

607 kr exkl moms | 978-913901797-4 | nj.se

148x210

CHRISTIAN DAHLMAN

BEVISKRAFT

Beviskraft handlar om sannolikhetsbedömningar i bevisvärdering. Boken
identifierar ett antal vanliga tankefel och visar hur de kan undvikas med hjälp
av bayesiansk metod. De tankefel som behandlas är bland annat

Boken innehåller ingående analyser av svenska rättsfall, bland annat
”Joy Rahman”, ”Thomas Quick”, ”Gryningspyromanen”, ”Peter Mangs”,
”Balkongfallet” och ”Mordet på Lisa Holm”.
Beviskraft kan läsas som en lärobok i bevisvärdering och presenterar
samtidigt ny forskning inom området.

CHRISTIAN DAHLMAN

BEVISKRAFT

Brottsdatalagen

förbiseende av alternativhypotes
dubbelräkning
underskattning av samverkande bevisning
fel referensklass
beroende bevis behandlas som oberoende
förbiseende av ursprungssannolikhet.

BEVISKRAFT

•
•
•
•
•
•

hans-olof sandén

INSTITUTET
FÖR RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING
[CCXII]

CHRISTIAN DAHLMAN

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2018/0991 Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)
R-2018/1083 Förslag att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15)
Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga ska upphöra att gälla
R-2018/1085 Promemorian Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs
(Ds 2018:18)
R-2018/1156 Betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende – återfalls
förebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
(SOU 2018:37)
R-2018/1195 Betänkandet Ekonomiska sanktioner mot terrorism
(SOU 2018:27)
R-2018/1209 Promemorian Förlängt anställningsskydd till 69 år
(Ds 2018:28)
R-2018/1222 Promemorian Anpassningar av svensk lag med anledning
av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161
(Ds 2018:27)
R-2018/1224 Promemorian Resning vid nya uppgifter om den tilltalades
ålder (Ds 2018:19)
R-2018/1279 Promemorian Vissa frågor om barnpornografibrottet och
om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn
(Ds 2018:23)
R-2018/1280 Promemorian Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)
R-2018/1282 Promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag
R-2018/1360 Promemorian Genomförande av terrorismdirektivets
brottsofferbestämmelser (Ds 2018:22)
R-2018/1361 Promemorian Tillståndsprövning av vapendelar m.m.
(Ds 2018:30)
R-2018/1363 Utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering
i skolan
R-2018/1574 EU-kommissionens förslag om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
R-2018/1660 Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn
– Tilläggsremiss
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

Metod för bevisvärdering
i brottmål

Brottsdatalagen
En kommentar
Hans-Olof Sandén

Christian Dahlman är professor på juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Han har forskat om bevisvärdering vid University of Cambridge och är ledare för
den tvärvetenskapliga forskargruppen LEVIC (Law, Evidence and Cognition).

ISBN 978-91-39-11643-1

ISBN 978-91-39-02127-8

Nyhet

NORSTEDTS JURIDIK

kundservice@nj.se
www.nj.se

kundservice@nj.se
www.nj.se

beviskraft.indd Alla sidor

kundservice@nj.se
www.nj.se

och avtal utanför affärslokaler
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Sara Stoltenberg, Lund, 31 augusti
2018
Sören Thorlin, Stockholm, 10 september 2018
Maria Winckler, Göteborg, 27 augusti 2018
Cecilia Åberg, Malmö, 29 september 2018
Sara-Greta Älvero, Kiruna, 23 september 2018
Marie Östman, Stockholm, 1 september 2018

omslag_148x210_GB_Brottsdatalagen.indd Alla sidor

anne kuttenkeuler Lagen om distansavtal

Christopher Lindén, Göteborg,
7 september 2018
Liisa Rajala Malmgren, Stockholm,
1 september 2018
Michael Melz, Stockholm, 30 september 2018
Björn Möller, Stockholm, 29 september 2018
Daniel Prawitz, Malmö, 1 september 2018
Hanna Rehn, Stockholm, 1 oktober
2018
Henric Roth, Stockholm, 30 september 2018
Christina Sandström, Stockholm,
31 augusti 2018
Erik Sigfridsson, Stockholm, 1 september 2018
Caroline Snellman, Stockholm,
24 september 2018

Nyhet

GULA BI BLI OT EKE T

2018-09-27 14:24

2018-09-17 09:48

BEVISKRAFT

BROTTSDATALAGEN

Christian Dahlman
529 kr exkl moms (prel. pris),
978-913902127-8

Hans-Olof Sandén
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TILL SIST

Om den första
kvinnan i samfundet
den här korta betraktelsen har jag läst något lite om för
hållandena för kvinnliga jurister vid den tid – 1910-talet –
när Eva Andén inledde sin yrkeskarriär.
En sak är säker – kvinnliga jurister hade det inte allde
les lätt.
år 1897 beslutade riksdagen om en ändring i den då gällan
När Eva Andén satt ting i Falun 1913/1914 fick hon
de rättegångsbalken. Genom lagändringen klargjordes
visserligen utföra samma arbetsuppgifter som manli
– praxis vacklade – att även kvinnor fick uppträda som
ga notarier men inte skriva under några domstolshand
ombud i rättegångar.
lingar. När häradshövdingen skulle ut på resa löste han
Det skedde inte utan motstånd. En häradshövding
problemet genom att till Eva Andén överlämna ett antal
som var ledamot i riksdagens första kammare uttalade i
pappersark som han undertecknat in blanco. Notarien
debatten att det var ”onödigt, onyttigt och till och med
Andén fick dock lova att inte i häradshövdingens namn
skadligt” om kvinnor skulle få vara rättegångsombud.
utfärda några skuldebrev. En försiktig herre således – så
Advokaten Philip Leman var ledamot i första kam
som man ska vara som jurist.
maren och deltog i debatten. Han var en av
Och när Eva Andén något år senare prak
dem som var med och grundade Advokat
tiserade på en advokatbyrå som fortfarande
samfundet 1887 och var i många år dess ord
finns kvar, Morssing & Nycander, fick hon
förande. Han var för lagändringen och utta
EN HÄRADSHÖV- vid upprepade tillfällen i Stockholms råd
lade i riksdagsdebatten att man ”torde [inte]
DING SOM VAR
husrätt av en ordförande frågan om det var
behöva befara att bliva överlupen av kvinn
liga advokater” om den genomfördes.
LEDAMOT I RIKS- ”en liten fru eller en liten fröken” som in
I det blev Philip Leman – vars namn över
DAGENS FÖRSTA ställde sig.
Varför ställdes en sådan fråga? Jo, helt en
levt i namnet på en välkänd advokatby
KAMMARE UTkelt därför att gifta kvinnor vid denna tid
rå ända in i våra dagar – sannspådd;
TALADE I DEBAT- var omyndiga och inte fick uppträda inför
det tog nämligen drygt 20 år från
lagändringen till dess att den
TEN ATT DET VAR rätta. Eva Andén var och förblev ogift.
Hon drev egen byrå från 1915. När hon
första kvinnan antogs som leda
”ONÖDIGT, ONYT- blev
advokat 1918 tog den namnet Eva An
mot i Advokatsamfundet.
TIGT OCH TILL
déns Advokatbyrå.
Det skedde år 1918, alltså
Eva Andén fortsatte att verka som advokat
för exakt 100 år sedan, och
OCH MED SKADända till sin död 1970. Hon var alltså rådgi
100-årsjubileet är givetvis or
LIGT” OM KVINvare och ombud i 55 år.
saken till att jag tar upp saken
NOR SKULLE FÅ
Tio år efter Eva Andéns pionjärinsats fanns
här idag.
VARA RÄTTEdet fortfarande färre än tio kvinnliga advo
Denna den första kvinn
kater. Så sent som 1985 var andelen kvinnliga
liga advokaten hette Eva
GÅNGSOMBUD.
advokater 8 procent. Andelen fördubblades
Andén. Hon var född
till sekelskiftet och har därefter fördubblats
1886 och tog sin jur.
igen för att nu vara drygt 30 procent. Med tanke på att de
kand. i Uppsala 1912.
kvinnliga biträdande juristerna är i majoritet på våra by
Att samfundet betraktade hen
råer kommer andelen förstås fortsatt att höjas.
nes inträde som en betydelse
Mer om Eva Andén kan man läsa i den skrift som Ad
full händelse framgår av följande
vokatsamfundet ger ut i samband med 2018 års Advokat
anteckning i styrelseprotokollet
dagar. Under rubriken Advokatprofiler porträtteras där
från mötet den 14 mars 1918:
ett 40-tal sådana från då- och nutid, förutom Eva Andén
”[F]rk Andén vore den för
bland annat den förut nämnde Philip Leman.
sta kvinna, som vunnit inträ
de i Sveriges Advokatsamfund,
varom meddelande till pres�
sen skulle ske.” Samfundet
gick alltså ut – som det heter
numera – med ett pressmed
delande.
Christer Danielsson
I anledning av bland annat
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

nedan återges – med några smärre förändringar och tillägg
– det anförande jag höll vid inledningen av årets Advo
katdagar den 25 oktober.
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