”Det juridiska systemet är helt enkelt inte riggat för en digitaliserad offentlig
sektor.”
charlotta kronblad, forskare, om algoritmisk orättvisa
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REDAKTIONEN

Val i tider av
otrygghet
drygt ett halvår har passerat sedan den ryske presidenten Vladmir

Putins militärstyrkor invaderade det demokratiska grannlan
det Ukraina. I mediernas rapportering har nyheter om kriget
hamnat allt längre ner i nyhetsprioriteringen. Numer oftast en
kortare artikel eller notis om krigets vardag. Om inte något ex
traordinärt inträffat. Oftast någon ny slags grymhet utförd av
den ryska militären. En slags normalisering av den nya tiden.
Även i Sverige pågår en normalisering av de återkomman
de skjutningarna och morden kopplade till gängkriminella.
De är nu så vanliga att de närmast lakoniskt rapporteras i
medierna.
har det inte skett en normalisering.
Oron för samhällsutvecklingen och den upplevda otrygghe
ten har fått frågan om brott och straff att segla upp som en av
de allra viktigaste i valet, läs mer i Fokus s. 22. I den stora år
liga väljarundersökningen SOM 2021 rankas brottsligheten för
första gången som det största samhällsproblemet. Det är en
historisk händelse i Sverige.
Politikerna har inte varit sena att svara på människors oro.
Den utvecklingen kunde noteras redan i förra valrörelsen. På
frågan om vilken som är den viktigaste rättspolitiska frågan
att lösa under kommande mandatperiod pekade samtliga riks
dagspartiers rättspolitiska talespersoner på gängkriminalitet,
skjutningar och organiserad brottslighet, se svaren på s. 25.

men hos det svenska folket

mer eller mindre kreativa förslag på repressiva åtgärder haglar
över i stort sett hela den politiska skalan från höger till vän
ster. Förslag som i sin tur förstärker bilden av Sverige som ett
land under en snabbt pågående förändring till det sämre. Och
under senare tid har även den svenska advokatkåren hamnat i
skottgluggen för politikernas intresse av att profilera sig. Dis
kussionen handlar framför allt om tillsynen över advokater
na och de ersättningar som betalas ut till brottmålsadvokater.
Snart är valet över och regeringsbildandet ska ta vid. En
inte allt för vild gissning är att frågor om brott och straff och
kanske även de svenska advokaternas ställning kan bli en del
av de kommande diskussionerna.

Tom Knutson
Chefredaktör
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

En satsning
för rättsstatens skull
per, men som normalt inte aktualiseras i den vardagliga
kanske behöver man läsa Franz Kafkas ”Processen” för att
yrkesverksamheten. Med rättsstatsskriften hoppas jag
förstå varför en rättsstat är angelägen?
kunna bidra till ett ökat intresse för den grundsten som
Eller så räcker inte det? Man läser om hur Josef K. blir
är en förutsättning för vårt demokratiska samhälle.
häktad utan att förstå vad han är anklagad för och tän
Skriften har framställts gemensamt med företrädare
ker: ”Det där skulle aldrig hända i Sverige, det är fiktion!
för domstolar och åklagarväsendet. Vi har olika erfa
Här har vi oberoende institutioner som aldrig skulle
renheter och perspektiv, men har alla ett ansvar för att
låta något liknande ske.”
värna och ”verkställa” rättsstaten och dess
Och det är sant. Sverige är en rättsstat
principer i vårt dagliga arbete. För en rätts
med fri åsiktsbildning och ett fungerande
stat kan inte upprätthållas utan de som ar
rättsväsende. Vi behöver inte vara oroliga
betar inom rättssamhället. Beslut fattas på
för att en person kliver in i den egna bo
MED RÄTTSstaden en morgon och meddelar att man är
STATSSKRIFTEN skilda platser och på olika nivåer, men krä
ver utövare som har respekt för rättsstatens
häktad.
HOPPAS JAG
principer: legalitet, förutsebarhet, saklighet,
Men bland alla myndighetsbeslut som
KUNNA BIDRA
opartiskhet och förbud mot diskriminering,
fattas i en rättsstat, på olika nivåer,
bland annat. Rättsstaten innefattar de med
finns erfarenheter som påmin
TILL ETT ÖKAT
borgare som vill få sina rättigheter tillgodo
ner om Josef K:s. Man kan ha
INTRESSE FÖR
sedda, men också de företrädare för rätts
skilda definitioner av vad en
DEN GRUNDSTEN samhället som ska tillämpa vår lagstiftning.
rättsstat är och hur den ska
definieras, men i förläng
SOM ÄR EN
ningen är den till för att
FÖRUTSÄTTNING advokatsamfundet arbetar för att alla advoka
ge skydd mot godtycklig
ter förtjänar sitt förtroende. Det är en viktig
FÖR VÅRT
maktutövning. Det är
uppgift att se till att advokater följer advo
DEMOKRATISKA katetiken. Det finns röster i debatten som
därför det är så ange
läget att vi har kunskap
påstår att vi inte skulle ta detta ansvar på
SAMHÄLLE.
och reflekterar över vad
allvar. Det är helt fel. En väl fungerande och
de olika rättsstatliga prin
effektiv tillsyn över advokater är av allra
ciperna innebär och hur rättsstaten
största betydelse både för ett fortsatt oberoende advo
fungerar i praktiken.
katsamfund, och också för förtroendet för hela vår rätts
För att öka kunskapen, för
stat. Även företrädare för andra rättsliga instanser mås
ståelsen och engagemanget
te förstås förhålla sig till rättsstatens principer. Det är i
för rättsstaten har jag tagit
själva utövandet av ”makten” som rättsstatens legitimi
initiativ till den rättsstats
tet ligger. Därför är jag så glad för det gemensamma en
skrift som följer med tid
gagemanget i rättsstatsbilagan och för alla experter som
skriften i detta nummer.
har bidragit med sin kunskap. Stort tack!
Jag hoppas att ni läser skriften och reflekterar över
vår rättsstat. Den vanmakt och rättslöshet som Josef K.
om du inte är jurist och lä
känner ska inte behöva drabba någon.
ser det här tänker du
kanske att begreppet
rättsstat är abstrakt och
något som känns täm
ligen självklart i en
demokrati som Sve
rige. Är du jurist är
det måhända en teore
tisk figur som innefat
Mia Edwall Insulander
tar vissa viktiga princi
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se
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Tvistemålsprocessen I-III
TVISTEMÅLSPROCESSEN I
23/9 2022
Förberedelse

TVISTEMÅLSPROCESSEN II
11/11 2022
Huvudförhandling

TVISTEMÅLSPROCESSEN III
9/12 2022
Bevisning

Tvistemålsprocessen I ger en
handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt
går till. Efter kursen är deltagarna
medvetna om vilka regler som styr
parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende under
förberedelsen.

Tvistemålsprocessen II ger en
grundläggande genomgång av hur
en huvudförhandling i tvistemål
vid tingsrätt går till. Efter kursen
skall kursdeltagarna känna till
vilka regler som styr parternas och
domstolens agerande i processuellt hänseende.

Tvistemålsprocessen III ger en
grundläggande genomgång av de
regler som gäller för bevisning i
tvistemål. Kursen ger även en rad
praktiska exempel på vad parter
bör tänka på när det gäller bevisning.

Föreläsare
Fanny Gleiss Wilborg, advokat, Magnus Widebeck, sveriges dispaschör f.d. lagman och justitieråd
och Thore Brolin, f.d rådman.
Kurslokal
Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm.
Vid samtidig bokning av alla tre tvistemålskurserna erhålles 10% rabatt.

Välkommen!
Det överskott som våra kurser genererar lämnas till Juridiska Fakulteten vid Stockholms universitet.

SE HELA VÅRT KURSUTBUD PÅ WWW.FAKULTETSKURSER.SE

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

NYHETER

Regeringen beslutade
i mitten av augusti om
en lagrådsremiss med
förslag till ett antal straffskärpningar och nya bestämmelser för
att sätta press på de kriminella
nätverken. Bland annat ska det bli
straffbart att involvera personer
under 18 år i brott eller brottslig
verksamhet. Förslagen är en del
av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder
mot gängkriminaliteten.

Knäckta chattar
gav 2 000 fängelseår
Uppgifter från krypterade chattappar som
Encrochat, Sky och
Anom har hittills lett till över
2 000 utdömda fängelseår, enligt
Polismyndigheten. Polisen har
haft tillgång till information från
den knäckta apparna sedan sommaren 2020.

Delphi rapporterar
om sin hållbarhet
Advokatfirman Delphi har
publicerat sin första hållbarhetsrapport, för verksamhetsåret
2021. Rapporten syftar till att
sammanställa Delphis hållbarhetsarbete i ett och samma dokument, så att klienter, medarbetare, samarbetspartners och
andra intressenter lättare ska
kunna granska verksamheten.

Brist på rättstolkar
ger olikhet inför lagen
Det är stor
brist på
rättstolkar
inom flera
språk, visar
en undersökning som P3 Nyheter genomfört.
Några av de språk där det saknas
rättstolkar är det största afghanska språket dari samt den största
kurdiska dialekten kurmanji.
Enligt uppgifter till P3 Nyheter
har domstolar i flera rättegångar
använt vanliga tolkar i stället för
rättstolkar. Dålig tolkning kan,
enligt forskare och advokater,
riskera att leda till rättsosäkerhet
och olikhet inför lagen.
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STRAFFAVGIFTEN

Advokatsamfundet hemställer
om höjda straffavgifter
Den 28 juni överlämnade Advokatsamfundet en hemställan
till Justitiedepartementet om
lagändringar för att kunna höja
straffavgiften. Nu ligger bollen
hos regeringen.
Redan i januari 2021 tog Advo
katsamfundets styrelse initiativ
till att se över nivån på straffav
gifterna. I september 2021 pre
senterades ett förslag om nya
nivåer på straffavgiften, med ett
lägsta belopp om 10 000 kr och
ett högsta belopp om 250 000 kr.
Förslaget har nu behandlats av
Advokatsamfundets avdelning
ar, som alla ställt sig bakom det.
Vid årets fullmäktigemöte i
juni beslutade Advokatsamfun

OM STRAFFAVGIFTEN
Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken får Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, om
det finns särskilda skäl, ålägga en
advokat som tilldelas en varning
att betala en straffavgift till Advokatsamfundet. Straffavgiften får i
dag vara lägst 1 000 kr och högst
50 000 kr. Högsta belopp har inte
ändrats sedan 1997.

det om stadgeändringar för att
möjliggöra de nya reglerna. Men
eftersom straffavgiftens nivå är
reglerad i lag krävs nu att reger
ingen och riksdagen agerar för
en lagändring, innan några nya
regler eller belopp kan tillämpas.
– Det är viktigt att disciplin

nämnden har tillgång till ef
fektiva sanktioner som är väl
avvägda i förhållande till allvar
ligheten av överträdelserna. Ef
tersom maxbeloppet på straff
avgiften varit oförändrat i så
många år, tyckte vi att det var
nödvändigt att se över om det
fanns skäl att höja det. Vi hop
pas nu att regering och riksdag
ska hålla med oss om våra för
slag och vidta de lagändringar
som vi tycker behövs, säger Ad
vokatsamfundets generalsekre
terare Mia Edwall Insulander.
Advokatsamfundets hemstäl
lan ska nu behandlas av Justitie
departementet, som sedan kan
föreslå ändringar i rättegångs
balken.

Politiker fick döma i Almedalen
En skarpladdad pistol hittas
gömd i en golvbrunn i badrummet hos ett företagarpar i
samband med en husrannsakan
om misstänkta ekobrott. Det
var upptakten till Advokatsamfundets rättegångsspel under
Almedalsveckan i juli. Dömde
i målet gjorde företrädare för
riksdagens partier.
”Almedalens domstol” höll sin
huvudförhandling i Bildstens
hallen i Gotlands fornsal, Got
lands museum den 4 juli. Politi
ker och åhörare fick ta del av en
sorglig historia med ekonomis
ka problem under coronapande
min, ett lån från fel person och
hot riktade mot barnen, som slu
tade med åtal för vapenbrott.
politikerna fick, tillsammans med
en domare, bedöma om Sten och
Eva Andersson skulle dömas för
vapenbrott, och i så fall vilken
grad av vapenbrott.
”Rättegången” leddes av råd

För första gången medverkade Advokatsamfundet i Almedalsveckan.

mannen Mikael Swahn. Åkla
garen Helene Gestrin spelade
rollen som just åklagare, med
an advokaterna Johan Eriksson
och Ulrika Borg agerade försva
rare. Även de tilltalades roller
spelades av advokater, med Klas
Bjuremark som Sten och Lotta
Wirén som Eva Andersson. För

manus till rättegångsspelet stod
advokat Johan Eriksson.
Efter spelet hölls en rättspoli
tisk debatt ledd av journalisten
Inger Arenander.
läs mer om rättegångsspelet och po
litikernas uppfattningar i Fokus
på s. 36.
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Skärpta straff för brott
i kriminella nätverk

NYHETER
SOMMARNOTARIER FICK RÅD

”Ha så roligt som möjligt”
Över 200 sommarnotarier fick
i juni möjlighet att bekanta sig
med advokatyrket och Advokatsamfundet när samfundet bjöd
in till digitala föreläsningar om
advokatrollen.
Den 20–21 juni bjöd Advokat
samfundet för tredje året i rad in
sommarnotarier vid advokatby
råer i hela landet till föreläsning
ar om advokatrollen. Deltagarna
fick inledningsvis lyssna på Ad
vokatsamfundets chefsjurist Jo
han Sangborn och Sofia Rahm,
senior jurist på Advokatsamfun
det, som föreläste om advokat
rollen och Advokatsamfundet.
därpå följde ett samtal om advokat

yrket som framtidsjobb mellan
Advokatsamfundets generalse
kreterare Mia Edwall Insulan
der och advokaterna Per Mag
nusson, Madeleine Varnäs och
Marcus Seger. De fyra diskute
rade bland annat vad som är det
bästa med att vara advokat.
– Det är väldigt kul att vara ad
vokat för att du får vara en per
son – det vill säga – du har ett
uppdrag genom att du företrä
der en klient och du kan ha ka
risma och vara kreativ, sa Made
leine Varnäs.
Per Magnusson tryckte på fri
heten i yrket.
– Det är ett fritt och kreativt
yrke, nästan lite artistiskt om
man så vill, och man kan anpas
sa sitt arbete efter sina intresse
områden, säger Per Magnusson.

Sofia Rahm, senior jurist på Advokatsamfundet, och samfundets chefsjurist
Johan Sangborn föreläste om advokatrollen och Advokatsamfundet.

Advokaterna bjöd också på
goda råd till sommarnotarierna.
– Sträck på er och var stolta,
se det som en möjlighet att ha så
roligt som möjligt, gör ert bäs
ta och fundera på vad som kan
göra dig till en fullfjädrad advo
kat. Det är också nyttigt att se till
att vara delaktig i ärenden från
början så att man, även när man
har en junior roll, får inflytande
och insyn – det förstår kloka och
vettiga chefer, så se till att skaffa
sådana, sa Marcus Seger.
Madeleine Varnäs poängtera
de att det är bra att våga fråga un
der sin tid som sommarnotarie.
– Prata så mycket som möjligt
med dina kollegor på byrån, se
till att du förstår dina uppgifter,
våga ställa de svåra frågorna, de
allra flesta vill berätta, sa hon.
Per Magnusson uppmanade
sommarnotarierna att skaffa sig
mentorer.

– Prata med de mer erfarna ad
vokaterna på byrån och fråga om
du får kontakta dem senare som
bollplank, sa Per Magnusson.
Avslutningsvis
samtalade
Jeremy Phillips, advokat och
delägare i CMS Law, med Per
Magnusson och Mia Edwall In
sulander om hur man blir advo
kat i Storbritannien och hur det
är att arbeta där.
generalsekre
terare Mia Edwall Insulander
är nöjd med årets notarieföre
läsningar, som lockade omkring
240 sommarnotarier.
– Vi vill uppmuntra unga juris
ter att söka sig till advokatyrket
och förhoppningsvis arbeta kvar
på advokatbyrå. Framför allt gäl
ler det att fundera på hur man är
som person och välja yrke uti
från det som passar en bäst, sä
ger hon.
advokatsamfundets

FOTO: KARIN FLYGARE

RÖSTER FRÅN DELTAGARNA
Jakob Matell, sommar
notarie på White & Case.
– Föreläsningarna gav mig
en bättre förståelse för
hur det är att arbeta som
advokat. Det var även intressant att höra om vilka
internationella möjligheter
man har med en svensk juristexamen. Jag
tar med mig hur olika advokatrollen kan se
ut beroende på vem du är och vilken flexibilitet yrket kan innebära! Det bästa var
att det kändes som att alla föreläsare var
engagerade och brann för advokatyrket.
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Lovisa Jonassen, sommarnotarie
på Advokatfirman Vinge.
– Föreläsningarna gav mig massor, exempelvis
lärde jag mig mer om advokatens roll i samhället
och vilka regler en advokat är skyldig att följa.
Särskilt intressant var genomgången av god
advokatsed. Jag fick också en inblick i livet som
advokat och hur olika det kan se ut beroende på
vilken väg man väljer att ta. Det finns en större kreativitet och frihet i advokatyrket än vad man kan tro. Det var kul att höra mer om
advokatyrket, särskilt från fyra advokater som valt att inrikta sig
på olika rättsområden. Extra intressant var samtalet om jämställdhet och diskussionen kring varför kvinnor lämnar advokatyrket i
större utsträckning än män.

Slut för företag
som brottsverktyg
Sedan hösten 2021 har
Skatteverket utrett närmare 340 ärenden där
misstänkta aktörer har tagit över
företag utan att anmäla det till
Skatteverket. Enligt Skatteverket
visar undersökningarna att tre
fjärdedelar av de kontrollerade
företagen inte bedrev verksamhet
som ger rätt till skatteregistrering.
Genom att frånta oseriösa företagare deras F-skatt-, moms- och
arbetsgivarregistrering uppger
Skatteverket att man minskar aktörernas förmåga att upprätthålla
en legitim fasad.

Kriminalvården får
besluta om fotboja
Från den 1 oktober får
Kriminalvården möjlighet att på eget initiativ
utreda och besluta om en klient
ska avtjäna fängelsestraff på upp
till sex månader genom intensivövervakning med elektronisk
kontroll, med så kallad fotboja,
i stället för att sitta på anstalt. I
dag krävs det att personen själv
ansöker om det, men genom en
lagändring slopas det kravet.
Samtidigt beslutade riksdagen
också om en möjlighet till skärpt
kontroll av de klienter som verkställer ett fängelsestraff med
fotboja. Det innebär att Kriminalvården ska kunna meddela vistelseförbud i vissa områden och
även kontrollera på elektronisk
väg att det efterlevs.

Onlineregistrering
av bolag snabbare
Tidsfristen för Bolagsverkets handläggning
av onlineregistreringar
av aktiebolag ska bli kortare.
Det är konsekvensen av en förordningsändring som trädde
i kraft den 1 augusti. Beslutet
innebär att ett EU-direktiv om
digitalisering inom bolagsrätten
genomförs i svensk rätt. Syftet
med direktivet är bland annat att
möjliggöra registreringar online
av aktiebolag och filialer på nationell nivå och gränsöverskridande
inom EU.
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Riksdagen röstade den
22 juni 2022 ja till en ny
lag om grundlagsskadestånd. Den nya lagen ska stärka
skyddet för enskildas fri- och
rättigheter genom att lyfta fram
regeringsformen i rättstillämpningen och tydliggöra rättsläget
på området. Lagen trädde i kraft
den 1 augusti.

Disciplinnämnden
uteslöt en advokat
Advokatsamfundets
disciplinnämnd uteslöt
genom beslut meddelat
den 23 juni 2022 en advokat ur
samfundet. Nämnden förordnade
att beslutet genast skulle verkställas. Den som önskar ta del
av beslutet kan beställa detta via
e-post receptionen@advokatsamfundet.se. Läs mer, s. 46.

Bris om barn och
gängkriminalitet
Barnrättsorganisationen
Bris presenterade under
sommaren rapporten
”Barns rättigheter i skottlinjen”,
som lyfter kopplingen mellan
gängkriminalitet, barnets rättigheter och barns uppväxtvillkor.
Rapporten framhåller vikten av
att barn alltid görs delaktiga i
frågor som rör barn och att det
är en förutsättning för att nå hållbara lösningar. En av rapportens
slutsatser är att fokus i debatten
på hårdare tag står i vägen för
samtal om barns trygga uppväxtvillkor.

Psykisk misshandel
kan bli eget brott
I en departementspromemoria överlämnad
i början av augusti
föreslås bland annat att psykisk
misshandel blir ett särskilt brott.
Utredaren föreslår också att
förolämpning ska kunna ingå i
bland annat en grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Förslagen ska nu remissbehandlas.
Ds 2022:18 Straffansvar
för psykiskt våld
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Frihetsberövad har rätt till kontakt med
försvarare utsedd i annan brottsutredning
Den ovillkorliga rätten för den
som är frihetsberövad att ha
kontakt med sin försvarare
måste gälla även för en försvarare som är utsedd i en
annan brottsutredning än den
utredning som frihetsberövandet avser, enligt justitieombudsmannen Per Lennerbrant
(JO).
En advokat som var offentlig
försvarare för en frihetsberö
vad person sökte kontakt med
klienten per telefon under en
helgkväll. Frihetsberövandet av
såg en annan brottsutredning än
den som försvararen var utsedd
i. Åklagaren tillät inte kontakten,
om inte försvararen förklarade
vad samtalet skulle avse.
JO uttalar i sitt beslut att en
frihetsberövads ovillkorliga rätt
till kontakt med sin försvarare
måste gälla även en försvarare
som är utsedd i en annan brotts
utredning än den som frihetsbe
rövandet avser. Med hänsyn till
den stränga konfidentialitet som
gäller för kontakter mellan en
misstänkt som är frihetsberövad
och hans eller hennes försvarare
uttalar JO också att en försvarare
inte kan åläggas att berätta något
om vad kontakten ska avse.

JO uttalar i sitt beslut att en frihetsberövads ovillkorliga rätt till kontakt med
sin försvarare måste gälla även en försvarare som är utsedd i en annan
brottsutredning än den som frihetsberövandet avser.

Det fanns därför inte rätts
liga förutsättningar att neka
kontakten mellan försvararen
och hans klient eller att fråga
vad kontakten skulle avse. Där
emot hade det varit godtagbart
att göra överväganden om det
fanns praktiska förutsättningar
för kontakten vid tidpunkten.
Vid bedömningen av åklagarens
agerande väger JO in att det inte
fanns en tydlig reglering av hur
situationen skulle hanteras i nå
gon författning. JO beaktar ock

så att utredningen inte ger stöd
för att kontakten ovillkorligen
skulle ha ägt rum den aktuella
kvällen eller att det finns anled
ning att anta att den uteblivna
kontakten skulle ha begränsat
den frihetsberövades möjlig
heter att förbereda sitt försvar.
Men JO anser att åklagaren inte
borde ha försökt utröna vad kon
takten skulle avse.
JO:s beslut
den 23 juni 2022,
dnr 7164-2020

Rekordhöga belopp till brottsutsatta barn
Fem barn som utsatts för grova
sexualbrott under flera års tid
får mycket höga ersättningar av
Brottsoffermyndigheten. Ett av
barnen får 1,2 miljoner kronor
i kränkningsersättning, det
högsta belopp som myndigheten någonsin betalat ut för
kränkning.
Nämnden för brottsskadeersätt
ning har fattat beslut om ersätt
ningsnivåerna i två skilda do
mar, som båda handlar om barn
som utsatts för grova sexual

brott av närstående under flera
år. Barnen har bland annat ut
satts för grova våldtäkter, och
vissa av övergreppen var ock
så förenade med starkt förned
rande inslag. Två av barnen har
även utsatts för grov fridskränk
ning genom bland annat ständigt
återkommande misshandel.
Nämnden har nu beviljat de
fem barnen kränkningsersätt
ningar på mellan 600 000 kro
nor och 1,2 miljoner kronor. Ett
av barnen, som utsatts för gro
va övergrepp av sin pappa un

der större delen av sin uppväxt,
får den högsta kränkningsersätt
ningen som myndigheten någon
sin betalat ut: 1,2 miljoner kro
nor.
Från och med den 1 juli i år
kan brottsoffer få betydligt hö
gre skadestånd än tidigare för
kränkning med anledning av
brott. Höjningen är möjlig se
dan riksdagen den 31 maj antog
regeringens förslag om ändring
ar i utsökningsbalken, skade
ståndslagen och brottsskade
lagen.
ADVOKATEN NR 6 • 2022
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Grundlagsskadestånd
klubbat av riksdagen

NYHETER
JK-GRANSKNING AV MERKOSTNADER

Stora brister i kontrollen av
distansbiträdens ersättningar
Tingsrätterna följer inte reglerna om förhandsbesked och
slutliga beslut om ersättning
för merkostnader till distansbiträden fullt ut. Det visar en
granskning av Justitiekanslern.
Justitiekanslern kontrollerar er
sättningar till rättsliga biträden,
och kan bland annat överkla
ga beslut som rör ersättnings
frågor. En stor del av de beslut
som överklagades av JK under
2021 rörde positiva förhandsbe
sked och slutliga beslut om er
sättning för merkostnader till
distansbiträden. Under hösten
2021 beslutade JK därför att sär
skilt granska just dessa ärenden.
Granskningen, som redovisa
des under sommaren, visade på
OM ERSÄTTNING
FÖR DISTANSBITRÄDEN
Ett offentligt biträde som har sin
verksamhet långt ifrån den ort
där målet eller ärendet huvudsakligen hanterats får ersättning
för merkostnader på grund av
avståndet bara om det finns särskilda skäl. Om biträdet begär det,
kan domstolen lämna förhandsbesked i frågan om merkostnaderna
kommer att omfattas av rätten till
ersättning.

Skiljenämnden gjorde sig inte
skyldig till handläggningsfel när
ett skiljeförfarande hölls på dis
tans via digital teknik mitt i co
ronapandemin. Det framgår av
en dom från Svea hovrätt.
Avgörandet kom sedan en av
parterna i ett skiljeförfarande
ADVOKATEN NR 6 • 2022

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har
granskat polisens misstankeregister och konstaterar att
polisen måste bli bättre på att
gallra uppgifter som inte längre
får finnas kvar i registret. I registret finns personuppgifter om
den som är skäligen misstänkt
för brott eller har begärts överlämnad eller utlämnad för brott.
Enligt lagen om misstankeregister ska uppgifter tas bort bland
annat om en förundersökning har
avslutats utan att åtal väckts med
anledning av misstanken eller om
åtalet lagts ned. Polisen har dock,
enligt IMY, inte säkerställt att
detta görs fortlöpande.

Konkurrensverket
öppnar för visselblåsare
Justitiekanslern Mari Heidenborg.

flera brister från tingsrätternas
sida när det gäller att underrätta
JK om förhandsbesked om och
ersättningar för merkostnader. I
fråga om förhandsbesked fram
kom det i granskningen att dom
stolarna missat att underrätta JK
i en majoritet av de fall där de
lämnat positiva förhandsbesked
om merkostnader. Granskningen
indikerar också att Justitiekans
lern inte underrättas om många
slutliga beslut om ersättning för
merkostnader.
JK pekar också på att många
distansbiträden i de granska

de fallen begärt förhandsbe
sked sent i processen. Det finns
dessutom gott om exempel på
att biträden har framställt an
språk på och tillerkänts ersätt
ning för merkostnader av all
männa medel, trots att det aldrig
begärts något förhandsbesked.
JK konstaterar att de upptäckta
bristerna är allvarliga och att de
kan innebära att myndigheten i
praktiken fråntas sin överklagan
demöjlighet. I och med detta be
rövas JK också ett viktigt verktyg
för att säkerställa att rättshjälps
systemet används på rätt sätt.

Digital förhandling jämställbar med muntlig
Lagen om skiljeförfarande är
teknikneutral och tillåter distansförhandlingar med hjälp av
digital teknik. Det fastslog Svea
hovrätt i en dom i juli.

IMY: Polisen måste gallra
i misstankeregistret

”Med beaktande av bakgrunden
begärt att skiljedomen skulle
till och syftet med bestämmel
ogiltigförklaras eller upphävas,
sen i 24 § LSF finns det dock
bland annat på grund av att
skäl att även förstå den på
skiljenämnden höll sina för
så sätt att bestämmelsen är
handlingar med hjälp av di
teknikneutral och i sig inte
gital teknik.
utesluter att en per
Enligt 24 § LSF (lagen
Svea hovrätt,
om skiljeförfarande) ska dom 30/6 2022 son som ska delta gör
i mål nr
det genom ljudöverfö
muntlig förhandling hål
T 7158-20.
ring eller ljud- och bild
las om en part begär det
överföring”, skriver Svea
och parterna inte har be
hovrätt i sin dom. Detsamma
stämt något annat. Lagen inne
gäller även bestämmelsen i 32 §
håller dock ingen definition av
i SCC-reglerna.
uttrycket muntlig förhandling.

Konkurrensverket
öppnade den 17 juli
en extern rapporteringskanal för missförhållanden
enligt visselblåsarlagen, inom
områdena offentlig upphandling
och konkurrens. Enligt den så
kallade visselblåsarlagen, som
implementerar EU:s visselblåsardirektiv, ska alla arbetsgivare
med minst 50 anställda inrätta
interna rapporteringskanaler för
visselblåsning. Dessutom har
ett antal statliga myndigheter
fått i uppdrag att inrätta externa
rapporteringskanaler, så kallade
visselblåsarfunktioner, inom utpekade ansvarsområden. Konkurrensverket har detta ansvar inom
områdena konkurrens och offentlig upphandling. Rapporter kan
lämnas till myndigheten skriftligt,
muntligt eller vid ett möte.

Civil Rights Defenders
polisanmälde Paludan
Under våren har Rasmus Paludan, partiledare för det högerextrema och antimuslimska partiet
Stram Kurs, hållit möten där han
bland annat bränt Koranen i ett
flertal svenska städer. Organisationen Civil Rights Defenders menar att Paludan gjort sig skyldig
till hatbrott och har polisanmält
Paludan för hets mot folkgrupp.
Även en rad andra aktörer har
anmält den danske politikern.
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Advokater får förvara
olika kryptovalutor, men
bara om de har tillräckliga tekniska kunskaper för att
skydda klienten från förluster.
Det fastslog nämnden för yrkesetik i Ohios advokatsamfund i ett
vägledande uttalande i början av
augusti. Nämndens uttalande kom
efter en fråga från en advokat
som arbetar med internationella
transaktioner. Många av advokatens klienter föredrar att använda
kryptovalutor. Då bankerna inte
accepterar dessa digitala valutor
kan inte advokaten sätta in medlen på ett klientmedelskonto.
Ohios etiska nämnd anser att
kryptovalutor är att jämställa
med egendom, snarare än ekonomiska medel. Så som egendom
får valutorna också förvaras av
en advokat åt klienten.
Källa: ABA Journal

Arresteringsorder
för Selekaledare
Internationella brottmålsdomstolen, ICC, har
utfärdat en arresteringsorder för Noureddine Adam, en av
ledarna för rebellrörelsen Seleka
i Centralafrikanska republiken.
Noureddine Adam misstänks för
krigsbrott och brott mot mänskligheten, däribland tortyr.

Polen hotar avsätta
von der Leyen
Polen kommer inte att
genomföra fler rättsstatsreformer, men har
nu rätt till sina 35 miljarder euro
i anslag och lån från EU:s stora
återhämtningsfond. Det hävdade
regeringspartiets ledare Jarosław
Kaczyński i en intervju i början
av augusti. Enligt Kaczyński har
Polen nu levt upp till kraven från
EU. Partiets generalsekreterare
Krzysztof Sobolewski gick i en
annan intervju ännu längre, och
hotade med rättsliga åtgärder
mot EU och veto mot EU-initiativ.
Han sa sig också vara beredd att
samla en allians för att se till att
EU-kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen och hennes
kommissionärer får avgå.
Källa: Europaportalen
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Rysk lag om ”utländska agenter”
bryter mot Europakonventionen
Den ryska lag som ger myndigheterna möjlighet att klassa
organisationer, medier och personer som ”utländska agenter”
strider mot Europakonventionen. Det fann Europadomstolen
för de mänskliga rättigheterna i
en dom den 14 juni.
Lagen, som infördes i Ryssland
2012 med utvidgad tillämpning
2017 och 2020, innebär att myn
digheterna kan tvinga medier el
ler organisationer som beskrivs
som utländska agenter att upp
höra med sin verksamhet. Det
kan räcka att en organisation
har tagit emot en banköverfö
ring från utlandet för att den
ska klassificeras som ”utländsk
agent”.
Lagen har väckt protester,
både internationellt och inom
Ryssland, och 73 organisationer
har anmält Ryssland till Europa
domstolen. Bland dem finns fle
ra av de äldsta människorättsor
ganisationerna i Ryssland. Sedan
lagen trädde i kraft 2012 har de
registrerats som ”utländska
agenter” och underställts krav

Rysslands lag om utländska agenter gillas inte av Europadomstolen.

på sin verksamhet som skiljer
sig från dem som ställs på andra
organisationer. Flera av organi
sationerna har upplösts genom
myndighetsbeslut eller tvingats
upphöra med sin verksamhet.
europadomstolen fann i sin dom att
lagens klassificering av organisa
tioner som engagerar sig i ”po
litisk aktivitet” och mottar ”ut
ländsk finansiering” bygger på
en alltför bred och oförutsägbar
tolkning av begreppen. Domsto
len riktade också kritik mot den

nya kategorin ”utländska agent”organisationer, de betungande
revisions- och rapporteringskra
ven på organisationerna samt de
orimliga och nyckfullt utdömda
bötesbeloppen som tillämpats,
och konstaterade att de åtgär
der som vidtagits mot organi
sationerna enligt lagen inte var
nödvändiga i ett demokratiskt
samhälle.
Europadomstolens dom
den 14 juni 2022, Ecodefence
m.fl. mot Ryssland, ansökan
nr 9988/13 m.fl.

Sexuella trakasserier ses som advokatetisk fråga
Allt fler advokatorganisationer
tar krafttag mot sexuella trakasserier och mobbning. Lika
snabbt framåt går det inte att
motverka diskriminering.
En stor del av världens advokat
organisationer har en uttalad el
ler implicit auktoritet att agera
mot sexuella trakasserier på
advokatbyråerna. Det visar en
rapport från den internationel
la advokatorganisationen Inter
national Bar Association, IBA.
IBA har använt det statistiska
underlaget från en undersökning
bland 70 advokatorganisationer
år 2019 för att titta närmare på
hanteringen av sexuella trakas

serier och mobbning
tar upp frågan om
på advokatbyråer.
diskriminering i
Beyond Us Too?
Sammanställning
sina etiska koder.
en visar att en ma
Advokatorganisa
joritet av advoka
tionerna i de eng
torganisationerna
elsktalande länder
betraktade åtgär
na med common
der mot sexuella
law-tradition har
trakasserier som
kommit längst här.
högt prioriterade.
Diskrimineringsstu
Samtidigt hade de
dien bygger på data
flesta organisatio
från 238 advokator
nerna fått in gan
ganisationer i sam
ska få anmälningar om sexuella
manlagt 156 länder.
IBA: Beyond Us Too? Regulatory
trakasserier.
Regulatory Responses
to Bullying and Sexual
Harassment in the Legal
Profession

Kieran Pender

Legal Policy & Research
Unit
International Bar Association

av en annan rapport,

om diskri
minering, framgår att endast
18 procent av organisationerna

Responses to Bullying and Sexual
Harassment in the Legal Profession
IBA: A Global Directory of Anti-Discrimination Rules Within the Legal
Profession: Main Findings
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Advokat kan förvara
kryptovaluta åt klient

VÄRLDEN
Uttalande om Ukraina
väckte starka känslor

Rysslands invasion innebär stora påfrestningar även för Ukrainas rättsväsende.

Kriget skapar kaos i Ukrainas rättssystem
Det ukrainska rättssystemet
hade börjat förändras till det
bättre – men Rysslands anfall
omkullkastade de pågående
reformerna. Det visar en rapport från organisationen ILAC
om hur kriget har påverkat
rättssystemet.
Rapporten Under Assault: A
Status Report on the Ukraini
an Justice System in Wartime
är skriven av ILAC:s förre ord
förande William D. Meyer. Rap
porten undersöker hur kriget i
praktiken har slagit mot rättsvä
sendets institutioner, som dom
stolar, åklagare, advokater och
juridikstuderande.

Av rapporten framgår bland
annat att 72 domstolsbyggna
der – närmare tio procent av
Ukrainas fysiska infrastruktur
för rättssystemet – har skadats,
plundrats eller förstörts. Tusen
tals domare, åklagare och advo
kater har flytt ut ur landet eller
västerut inom Ukraina. Många
har också lämnat arbetet för att
ansluta sig till de väpnade styr
korna.
Samtidigt som rättssystemet
kämpar med dessa krigstida
svårigheter försöker man ock
så fortsatt driva igenom de re
former som initierats under pe
rioden före kriget. Det handlar
bland annat om att motverka

korruption och fortsätta att be
ivra fall av korruption i domstol.
ILAC:s rapport bygger på upp
gifter från dussintals myndighe
ter och organisationer i Ukrai
na. ILAC avser att publicera en
uppdatering av rapporten om
sex månader.
ILAC arbetar med att stärka
och bygga upp rättsväsenden
byggda på rättsstatens principer
i konfliktdrabbade områden. Sve
riges advokatsamfund är en av
ILAC:s medlemsorganisationer.
Läs ILAC:s rapport Under
Assault: A Status Report on
the Ukrainian Justice System
in Wartime på organisationens
webbplats ilacnet.org.

Magic circle: Timtaxan når 1 500 pund för partner

FOTO: ISTOCK

Timpriset för juristtjänster vid
Londons ledande byråer har fördubblats på 15 år. Nu kommer
kritik från domstolsvärlden.
Uppgifterna om timtaxan kom
mer från en ny bok av Jim Dia
mond, en av Storbritanniens
ledande experter på just advo
katkostnader. Diamond pekar på
att en delägare i en Magic circlebyrå nu kostar mellan 1 000 och
1 500 pund i timmen. År 2007
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var motsvarande siffra 625–700
pund i timmen.
Även timtaxan för juniora ju
rister har stigit till upp emot 600
pund i timmen på de största by
råerna, och mellan 300 och 450
pund vid övriga Londonbyråer.
Regeringens riktlinjer för tim
taxan har inte hunnit med i pris
utvecklingen. Enligt dem ska en
Londonadvokat med mer än åtta
års erfarenhet kosta 512 pund i
timmen. Timpriset 1 100 pund

ifrågasattes tidigare i år av en
av landets högsta domare Lord
Justice Males, som uttryckte att
sådana belopp kräver en ”tydlig
och övertygande motivering”.
Under de senaste 20 åren har
Storbritanniens advokatbyråer
ökat sina intäkter från 8,6 miljar
der till 41,6 miljarder pund. Mer
än två tredjedelar av intäkterna
landar hos landets ett hundra
största byråer.
Källa: Law Society Gazette

Ukrainas försvar äventyrar civilas säkerhet genom att upprätta baser
och strida ifrån bostadsområden,
skolor och sjukhus, och bryter
därmed mot internationell rätt.
Det fastslog människorättsorganisationen Amnesty International
i ett pressmeddelande i början av
augusti.
Uttalandet väckte starka reaktioner och fick kritik i både sociala
och traditionella medier. I Ukraina
avgick Amnestys ordförande i
protest. Andra, däribland professorn i folkrätt Mark Klamberg,
har försökt nyansera diskussionen. I en artikel i Dagens Nyheter
skrev han att krigets lagar även
omfattar Ukraina som försvarar
sig mot en invasion. Han konstaterade dock också att Amnestys
uttalanden i vissa fall framstår
som allt för kategoriska och dåligt
underbyggda.

Ungern ställs på nytt
inför EU-domstolen
Den ungerska anti
homolagen och nedstängningen av den sista
oppositionella radiostationen i
landet bryter mot grundläggande
demokratiska fri- och rättigheter,
anser EU-kommissionen. Kommissionen ställer nu åter landet
inför EU-domstolen.
Den så kallade antihomolagen
röstades igenom av det ungerska
parlamentet i juni 2021. Lagen
riktar sig mot pedofili, men gör
det också förbjudet att dela
innehåll som ”visar eller främjar
homosexualitet eller könsbyten”
med personer under 18 år. I
praktiken blir det alltså förbjudet att undervisa och informera barn om homosexualitet,
liksom att visa samkönad kärlek
i reklam.
Radiostationen Klubrádió fick
sitt sändningstillstånd slutgiltigt
indraget, sedan en domstol i
februari 2021 bekräftat det ungerska medierådets beslut att inte
förlänga tillståndet. Radiostationen var ett av de sista medierna
i Ungern som var kritisk mot
regeringen och premiärminister
Viktor Orbán.
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Mottagarna av Stockholmspriset i kriminologi presenterade sin forskning på Norra latin i centrala
Stockholm i mitten på juni, i samband med kriminologikonferensen The Stockholm Criminology
Symposium.

Omkring 400 forskare, praktiker och beslutsfattare från olika länder samlades under årets kriminologikonferens på Norra latin för att ta del av det senaste inom aktuell forskning om kriminologi.

2021 års pristagare, professor Elijah Anderson, och

Stockholmspriset i kriminologi
Tre amerikanska forskare har tilldelats utmärkelsen
Stockholmspriset i kriminologi för 2021 och 2022.
TEXT: KAMILLA KVARNTORP

D

en 14 juni presenterade pristagarna
sin forskning i hörsalen på Norra
latin i centrala Stockholm. Det skedde
i samband med en av världens mest ansed
da kriminologikonferenser, The Stockholm
14

Criminology Symposium, som anordnas
av Brå på uppdrag av Justitiedepartemen
tet. Omkring 400 forskare, praktiker och be
slutsfattare från olika länder samlades under
konferensen för att ta del av det senas

te inom aktuell forskningen om kriminologi.
2021 års pristagare, professor elijah anderson
vid Yale University, utsågs först i år på
grund av coronapandemin. Han tilldela
des Stockholmspriset i kriminologi för sin
forskning om vilka mekanismer som ligger
bakom våldet i socialt, ekonomiskt och et
niskt segregerade områden. Hans forskning
har i hög grad bidragit till en förståelse för
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prisjuryns två ordförande Lawrence Sherman och Jerzy Sarnecki tar del av professor Francis T. Cullens presentation.

FOTO: KAMILLA KVARNTORP

till amerikanska forskare
hur social interaktion mellan unga människor, även mellan goda vänner, kan leda
till våld, enligt den internationella prisjuryn.
I sin presentation berättade Elijah An
derson om hur han inledde sin forskning på
1970-talet med en doktorsavhandling, där
han under tre år följde en grupp män i ett
gatuhörn i södra Chicago. Studien visade att
varje man behöll sin sociala status i gruppen
delvis genom våld. År 1978 publicerades stu
ADVOKATEN NR 6 • 2022

dien under namnet A Place on the Corner,
en mycket hyllad bok.
därefter har elijah anderson skrivit flera böck
er, bland annat om hierarkier och splittring
i fattiga afroamerikanska områden.
I sin senaste bok från år 2022, Black in
White Space: The Enduring Impact of Co
lor in Everyday Life, beskriver han hur svar
ta människor navigerar i vita områden. Han
tar upp hur vita människor ofta undviker att

vistas i svarta områden, medan svarta män
niskor måste röra sig i vita områden för att
kunna existera.
– Fördomsfulla vita nedvärderar ofta
okända svarta människor, oberoende av so
cial klass. Svarta personer som rör sig i vita
områden tyngs ofta av negativa antaganden,
som de måste motbevisa innan de kan ska
pa relationer i det vita området. Det här är
en viktig iakttagelse, särskilt när det gäller
polisens uppförande och svarta människors

»
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STOCKHOLMSPRISET I KRIMINOLOGI
l Ett internationellt pris som instiftats med stöd
av svenska Justitiedepartementet.
l Delas sedan 2006 årligen ut för framstående
insatser inom kriminologisk forskning eller för
praktisk tillämning av forskningsresultat som
avser brottsbekämpning och främjandet av
mänskliga rättigheter.
l Prissumman uppgår till minst en miljon kronor.
l Priset kan delas ut till en pristagare eller delas
av flera pristagare.
l Pristagarnas utses av en oberoende inter-

»

kontakt med polisen, men även hälsovår
den, arbetsplatser, utbildningsväsendet och
i samband med bostadsanskaffning, sade han
under prisceremonin i Stockholms stadshus
senare på kvällen, då priset delades ut av
H.M. Drottning Silvia.
2022 års pris gick till professor francis t. cullen
från University of Cincinnati och profes
sor Peggy C. Giordano från Bowling Green
State University i Ohio. De båda pristagar
na, som har arbetat oberoende av varandra
i flera decennier, prisas för sin forskning om

nationell jury som består av både forskare och
praktiker.
l Priset delas ut i samband med den tre dagar
långa konferensen Stockholm Criminology Symposium som årligen anordnas av Brå.
l Syftet med priset är att öka kunskapen om
brottsorsaker på individuell och strukturell
nivå, att få en mer effektiv och human politik
för att behandla brottslingar, att öka kunskapen
om alternativa brottsförebyggande åtgärder,
att fungera som praxis för att hjälpa brottsof-

att adekvat rehabilitering under och efter in
tagnas tid i fängelse minskar risken för åter
fall i brott.
Peggy C. Giordano och hennes kollegor
har studerat hundratals unga brottslingar för
att ta reda på varför vissa av dem slutar att
begå brott, medan andra fortsätter. Hon har
i sin forskning särskilt fokuserat på problem
beteende hos ungdomar. Peggy C. Giordano
hade inte möjlighet att närvara vid prisutdel
ningen, men Francis T. Cullen berättade om
sin forskning i Norra latins hörsal på förmid
dagen före prisutdelningen.

Elijah Anderson
l Född 1943 i Missouri.
l Sterlingprofessor i sociologi
och afroamerikanska studier
vid Yale University.
l Publikationer: 1978: A Place
on the Corner. 1999: Code of
the Street: Decency, Violence
and the Moral Life of the Inner
City. 2011: The Cosmopolitan
Canopy: Race and Civility in
Everyday Life. 2022: Black in
White Space: The Enduring Impact of Color in Everyday Life

fer och att förbättra metoderna för att minska
myndighetsmissbruk inom rättsväsendet på ett
internationellt plan.
l Ireg Observatory – en internationell, ickevinstdrivande organisation som bland annat
rankar organisationer och universitet – placerar
Stockholmspriset i kriminologi på första plats i
kategorin ”akademiska priser inom samhällsvetenskap och humaniora”.
Källa: Kriminologiska institutionen
vid Stockholms universitet

– Jag kan inte fatta att jag är här. Jag trod
de aldrig att jag skulle vinna det här priset.
Det var på tiden, sade han med ett skratt
och tillade:
– Det var naturligtvis en chock att få tele
fonsamtalet och jag är väldigt glad över att
stå på samma scen som framstående forskare
som Elijah Anderson, vars arbete jag har läst
många gånger, sade han.
francis t. cullen har ägnat 40 års forskning åt att
belägga att fängelsestraff inte minskar risken
för upprepade brott. Rehabiliteringsprogram
kan däremot, enligt honom, vara ett mycket
effektivt sätt att sätta stopp för ett liv i kri
minalitet. Han har också arbetat hårt för att
amerikanska rehabiliteringsprogram inte ska
drabbas av nedskärningar.
Francis T. Cullen inledde sin presentation
med att berätta att för några år sedan satt 639
av 100 000 amerikanska invånare i fängelse.
Det kan jämföras med Frankrike och Sve
rige, där 102 respektive 70 av 100 000 invå
nare var intagna.
Han gav sedan en bild av hur inställningen
till att döma ut fängelsestraff i USA har för
ändrats sedan han började studera på college.
Mellan 1968 och 1975 var under 200 000 per
soner intagna i statliga och federala fängelser.
– Det fanns en tilltro till rehabilitering.
Men plötsligt förändrades allt, sade Francis
T. Cullen.
Under perioden 1976–2010 inföll en period
av massfängslande. För att förklara orsaken
till utvecklingen citerade Francis T. Cullen
den amerikanska statsvetaren och författa
ren James Q. Wilson:
– Onda människor finns. Ingenting hjälper
förutom att skilja dem från oskyldiga män
niskor.
under den här perioden, 1982, publicerade Fran

Elijah Anderson, professor i sociologi och afroamerikanska studier vid Yale University, tilldelades Stockholmspriset i kriminologi 2021.
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cis T. Cullen studien Reaffirming Rehabili
tation tillsammans med forskaren Karen
Gilbert om fördelarna med rehabilitering.
Därefter har han ägnat merparten av sin kar
riär åt att studera just rehabilitering.
Totalt satt nästan 2,3 miljoner människor
i USA fängslade 2009.
– Ingen trodde att den här trenden någon
ADVOKATEN NR 6 • 2022
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Francis T. Cullen
l Född 1951 i Boston.
l Professor i criminal justice vid University of Cincinnati.
l Ordförande för the Academy of Criminal Justice Sciences 1993-1994 och
för the American Society of Criminology 2003–2004.
l Har varit redaktör för både Justice
Quarterly och the Journal of Crime
and Justice.
Peggy C. Giordana
l Professor i sociologi vid Bowling
Green State University i Ohio, där hon
har undervisat sedan 1974.
Tidigare pristagare
2020: Philip J. Cook (USA) och
Franklin E. Zimring (USA) 2019: Ruth
Dreifuss (Schweiz) och Peter Reuter
(USA) 2018: Herman Goldstein (USA)
2017: Richard E. Tremblay (Kanada/
Frankrike/Irland) 2016: Travis Hirschi
(USA), Cathy Spatz Widom (USA) och
Per-Olof Wikström (Sverige/UK)
2015: Ronald V. Clarke (UK) och
Patricia Mayhew (UK) 2014: Daniel S.
Nagin (USA) och Joan Petersilia (USA)
2013: David Farrington (UK) 2012: Jan
van Dijk (Nederländerna) 2011: John
H. Laub (USA) och Robert J. Sampson
(USA) 2010: David Weisburd (Israel/
USA) 2009: John Hagan (USA) och
Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina)
2008: David Olds (USA) och Jonathan
Shepherd (UK) 2007: Alfred Blumstein
(USA) och Terrie E. Moffitt (USA)
2006: John Braithwaite (Australien)
och Friedrich Lösel (Tyskland)

FOTO: KAMILLA KVARNTORP

Francis T. Cullen, professor vid University of Cincinnati, mottog Stockholmspriset i kriminologi 2022.

frågan är, enligt Francis T. Cullen, motivera
sin skulle brytas. Men retoriken om hårda
de straff (enlightened corrections). Begrep
tag försvann. Och 2010 upphörde eran av
pet finns i den kanadensiska
massfängslande, sade Francis
forskaren Steven Pinkers bok
T. Cullen under sin presenta
från 2018: Enlightenment Now
tion.
ALLMÄNHETEN VILL – The case for reason, science,
Mellan 2009 och 2019 mins
ATT KRIMINALhumanism in progress.
kade det totala antalet intagna
Steven Pinker lyfter fram
i landet med 9,2 procent.
VÅRDEN SKA VARA
upplysningens fyra ideal som
Det finns, enligt Francis T.
HUMANISTISK.
en källa till att saker och ting
Cullen, ingen tydlig förklaring
EN STOR ANDEL
stadigt förbättras, det vill säga
till vad det beror på. Men 2015
förnuft, vetenskap, humanism
identifierade han och krimi
AV ALLMÄNHETEN
nologen Joan Petersilia några
TROR ATT BROTTS- och framsteg.
Det finns enligt Francis T.
faktorer som kan ha haft be
LINGAR KAN
Cullen tre skäl att tillämpa mo
tydelse för att antalet intag
FÖRÄNDRA SIG
tiverade straff. För det första
na i amerikanska fängelser
stödjs det av den amerikanska
minskade: en långvarig ned
francis t. cullen
allmänheten. Stödet för döds
gång i brottsligheten, en stadig
straff är till exempel 55 prominskning av utdömda straff,
cent i dag jämfört med 80 procent 1994.
den djupa lågkonjunkturen i USA 2008 som
– Och allmänheten vill att kriminalvården
gjorde att regeringen inte hade råd att byg
ska vara humanistisk. En stor andel av all
ga fler fängelser och en allmän bild av att
mänheten tror att brottslingar kan förändra
människor med olika etnisk bakgrund inte
sig, sade han.
behandlades på samma sätt i fängelserna.
För det andra fungerade inte massfängs
Frågan är vad som bör hända nu. Svaret på
ADVOKATEN NR 6 • 2022

lade, enligt Cullen, därför att det inte var ra
tionellt: det var varken vetenskapligt belagt,
humanistiskt eller bidrog till framsteg.
För det tredje ger tankesättet om motive
rade straff vägledning om vilken kriminal
vård som bör eftersträvas – den bör bland
annat vara evidensbaserad, bidra till att in
tagna växer som människor och vara rättvis.
att det finns mycket
litteratur om vad som inte fungerar i dagens
fängelser, medan väldigt lite finns skrivet om
hur fängelserna skulle kunna transformeras
till bättre platser.
Enligt Francis T. Cullen hämmas en me
ningsfull fängelsereform av att det redan
finns fängelsebyggnader.
– Att ersätta dem eller bygga om dem på
ett grundläggande sätt är inte sannolikt.
Dessutom är staternas budgetar begränsa
de. Pengar som investeras i kriminalvården
måste tas från andra prioriterade områden.
Men fängelserna kommer att påverka flera
miljoner människors liv, både de intagna och
deras familjer, sade Francis T. Cullen. ¶

avslutningsvis tog han upp
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Kampen mot 
när matchfixningen tog
fart i Sverige. Den organiserade brottsligheten har länge
tjänat stora pengar på riggade matcher.
Bland de många papyrusdokumenten som brittiska ar
keologer grävde fram på en soptipp i Egypten i början av
1900-talet fanns ett som långt senare kom att analyse
ras av Dominic Rathbone vid King’s College i London.
Professorn i antikens historia fann att det handlade om
ett kontrakt och att det var från år 267 efter Kristus. En
pappa vars son gått till final i ungdomsklassen av en stor
brottningsturnering lovade ersättning till sonens final
motståndare om denne såg till att förlora matchen.
Det påstås ha funnits uppgjord idrott tidigare än
200-talet, till exempel under de antika olympiska spelen,
men brottningskontraktet betraktas som den äldsta do
kumenterade matchfixningen.

vi borde inte ha blivit överrumplade

och exemplen
är många genom åren.
Åtta spelare i Chicago White Sox stängdes av efter att
ha låtit sig mutas inför World Series 1919 – den prestige
fyllda finalen av den amerikanska basebolligan.
Exakt vad som hände 1990, när ett av världens då bäs
ta bandylag, Boltic, förlorade det allsvenska mötet med
nederlagstippade Kungälv med 8–0 får vi kanske aldrig
veta, men att Karlstadlaget inte gick för full maskin är
uppenbart.
Lika tydligt är det att Sverige redan på den tiden inte
ville kännas vid att det fanns riggad idrott i vårt land.
För i stället för att landet försökte gå till botten med Bol
tics sensationella storförlust och varför så stora pengar
spelats på att hockeylaget Västra Frölunda skulle förlora
tre matcher i rad, mynnade den så kallade Spelskanda
len, som Expressen avslöjade, ut i att tidningen och dess
chefredaktör Bo Strömstedt åtalades för förtal. Det blev
friande dom.
Händelsen borde ha blivit en väckarklocka, men ring
signalen ignorerades även 20 år senare när Michel Plati
ni, den dåvarande ordföranden i det europeiska fotbolls
förbundet, Uefa, larmade om att matchfixning, iscensatt
av kriminella nätverk, växt till ett stort problem i Europa
som idrotten inte hade förmåga att skydda sig mot. Man
behövde hjälp.

läggmatcher är långt ifrån någon ny företeelse
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JENS LITTORIN
Journalisten Jens
Littorin, tjänstledig från
Dagens Nyheter och
årets mottagare av
Advokatsamfundets
journalistpris, skriver
om matchfixning och
om hur grovt kriminella
nätverk angriper
idrotten.

I Sverige förklarade Riksidrottsförbundet och Svenska
fotbollförbundets företrädare att vi inte hade matchfix
ning i vårt land. Det blev också det budskap som dåva
rande idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth skickade
till sina EU-kollegor.
Man kan fundera på om denna sticka-huvudet-i-san
den-mentalitet berodde på okunnighet – att man helt
enkelt inte noterat hur utvecklingen av den digitala spel
marknaden blivit till bensin på matchfixningsbrasan –
eller om man låtsades som att det regnade för att inte
skapa negativa rubriker. Förmodligen var det en kombi
nation.
bidragit till att farsoten
fått fäste i vårt land. Minst 54 fotbolls- och basketmat
cher polisanmäldes åren 2012–2017. Övervakningsföreta
get Sportradar rapporterade 2019 om 47 misstänkta fot
bollsmatcher i Sverige, tre fler än rekordsiffran året före,
och rankade Sverige som det tredje mest angripna landet
i Europa. Det handlar om matcher från allsvenskan ner
till ungdomsserier.
När en matchfixare tidigare i år framträdde anonymt
vid ett seminarium anordnat av University of New Ha
ven i USA och fick frågan i vilket land det var bäst att
fixa matcher blev svaret: Sverige. Varför? Jo, därför att
kontakterna, som ofta finns bland kriminella gäng i
svenska förorter, håller vad de lovar.
Det fanns en tid då Kina lät Sverige vinna bordtennis

hur som helst har den naiva attityden
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matchfixning
matcher för att främja de politiska relationerna, så kal�
lad ping-pong-diplomati. Det finns exempel på lag som
underpresterat för att få en mer förmånlig lottning i
slutspelet. Men i de allra flesta fall är det pengarna som
styr. Follow the money om du vill veta varför en målvakt
tappar in ett långskott i sista minuten eller varför en do
mare blåser för en straff som ingen annan såg.
När jag studerade spelstatistik från en svensk division 2match kunde jag följa en röd tråd från den uppenbart
riggade matchen via narkotikaaffärer, penningtvätt och
vapensmuggling till det blodiga attentatet på restaurang
Vår Krog & Bar i Göteborg 2015.
av den organiserade
brottslighetens verksamhet. Inte sällan styrs den av hu
vudmän i utlandet och genomförs med hjälp av svenska
bulvaner.
När Magnus Svenungsson och jag gjorde research för
vår bok Matchfixarna – hotet mot nationalsporten berät
tade en källa om hur flera personer kommit till hans ar
betsplats och ställt en ICA-kasse med 200 000 i kontan
ter på bordet. När han vägrade lyda order om att utföra
vissa saker på fotbollsplanen blottade en av männen en
pistol i byxlinningen.
Matchfixning jämförs ofta med dopning. Om dopning
är fuska för att vinna, är matchfixning fuska för att för
lora. Men medan en dopad idrottare avslöjas när dop
ningstestet är positivt är bevisen för riggade matcher
svårare att finna. De är sällan lika tydliga som i fallet
med brottaren på 200-talet.
Kampen mot matchfixning ligger 15–20 år efter den
mot dopning, men det finns tecken på att den håller på
att mogna. Vi har haft sex rättegångar kring matchfix
ning i Sverige, fler än i de flesta länder, men med tanke
på det stora antalet polisanmälda matcher är det en för
hållandevis låg siffra. I de fem första fallen rev hovrätten
upp tingsrättens dom. Det säger mycket om hur olika
domstolarna sett på bevisen.
Bevisfrågan, tystnadskulturen och det kraftigt ökade
utbudet på spelmarknaden är bidragande faktorer till
den negativa utvecklingen. Kanske handlar det också om
en förändrad attityd i en idrottsvärld som i allt högre
grad präglas av pengar och status – om att bli en vinnare

matchfixning är sedan länge en gren
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till varje pris, även om det innebär att man måste bryta
mot eller tänja på reglerna.
i straffområdet i
landskampen mot Sverige på Friends Arena. Efteråt är
i stort sett alla ense om att han filmat eller åtminstone
kraftigt förstärkt fallet och att det brittiska domarteamet
begått ett misstag. Det är varken den första eller sista
feldömda straffsparken, men det som står ut är norr
mannens reaktion när domslutet är ett faktum. Han ju
blar tillsammans med lagkamraterna som om han gjort
mål. Det är lätt att få intrycket att de firar att han lyckats
lura domaren.
Idrotten bygger på fair play. Stjärnorna är förebilder
vars agerande kopieras. Om landslagsspelaren försöker
lura en domare dröjer det inte länge förrän ungdoms
spelaren gör samma sak.
Varför bestämmer sig en tonårig back från Södertälje
för att spela på att hans lag ska släppa in första målet i
en bortamatch på Gotland? Är det för att han också vill
ha den där lyxklockan på armen som hans idol ståtar
med, men som han vet att ersättningen från fotbollen
aldrig kommer att räcka till för att köpa.
I ett idrottsligt perspektiv handlar kampen mot match
fixning om att vi som åskådare måste kunna lita på det vi
ser. Att idrotten inte blir som amerikansk fribrottning, där
utgången av matcherna är förutbestämd. Det finns exem
pel på fotbollsligor i Asien som mer eller mindre kapsej
sat eftersom publiken tröttnade på att resultaten riggats.
I ett bredare perspektiv handlar problemet om tilliten
i samhället. För idrotten är många gånger en spegelbild
av samhället. Korruptionen på planen kan lätt fortsätta
utanför sidlinjen.
Michel Platini hade rätt när han slog larm kring
matchfixningen. Det här är ett fenomen som idrotten
inte klarar av att bekämpa själv. Kampen måste föras
med gemensam kraft av idrotten, spelbolagen och rätts
väsendet och samarbetet måste ske internationellt. Då
kan fusket begränsas. Att helt utrota riggade matcher
blir svårare. Matchfixning har funnits i alla tider.

jag ser en norsk fotbollsspelare gå omkull

Jens Littorin
Journalist, Dagens Nyheter, Göteborgsredaktionen
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JP Juridiskt bibliotek
Sedan vi startade tjänsten JP Juridiskt bibliotek 2018 har arbetet
gått snabbt framåt och innehållet fortsätter att öka för varje dag.
Tjänsten erbjuder en omfattande upplänkning av juridiskt
grundmaterial. Du kan klicka på en enskild paragraf och direkt få
tillgång till de SFS:er, propositioner och utskottsbetänkanden som
påverkat bestämmelsen över tid, allt presenterat i en överskådlig
tidslinje.
Dessutom växer tjänsten löpande med bearbetat material som
analyser, lagkommentarer och e-litteratur.
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Upplänkningsarbetet genomfört
för samtliga Sveriges lagar
1061 analyser – 444 det senaste
året
271 författare – 56 nya det
senaste året
64 publicerade lagkommentarer
och 33 under produktion
40 e-böcker det senaste året

2022
Testa JP Juridiskt bibliotek kostnadsfritt

FOKUS: RÄTTSPOLITIK 2022

Brott och straff i
Rättspolitiken har seglat upp i topp på den politiska agendan inför
valet. Trots det höga tonläget i debatten är skillnaderna mellan
partierna små och mycket känns igen från valet 2018. Med ett
undantag: plötsligt är advokaternas ställning politiskt sprängstoff.
TEXT: ULRIKA ÖSTER
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topp inför valet
Olof Palmes plats utanför centralstationen i Uppsala, 11 augusti klockan 17.39.
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kampen mot mäns våld mot kvinnor. Här har vi två
ättsfrågorna, eller egentligen
program som vi jobbar med, 34-punktsprogrammet när
främst kriminalpolitiken, fick
det gäller gängkriminalitet, och sedan har vi mäns våld
stort utrymme i debatten
mot kvinnor, där jobbar vi efter en 40-punktslista, sä
redan inför det förra riks
ger justitieminister Morgan Johansson, som också kon
dagsvalet 2018. Nästan
staterar att en hel del av punkterna på de båda listorna
samtliga partier gick då
redan är genomförda.
till val på förslag om hår
– Vi har skärpt ett stort antal straff, över 70. Förra året
dare straff, nya tvångs
dömde domstolarna ut över 13 000 fängelseår, det är det
medel och fler poliser.
högsta antalet någonsin. Då är inte ens livstidsstraffen
Tongångar
inräknade. Det har lett till att vi har fler i anstalter och
na känns igen
häkten än någonsin förut, nästan 8 000, fastslår han.
i årets valrö
Några av de åtgärder som drivits igenom under man
relse. Inte utan
datperioden är slopad ”ungdomsrabatt”, ett slags kron
anledning, tycks
vittnessystem och skärpta straff för vapenbrott. Kron
det. I den stora årliga väljarundersökningen SOM 2021
vittnesreformen genomfördes efter krav från riksdagen
rankas nämligen brottsligheten för första gången som
i form av ett tillkännagivande.
det största samhällsproblemet. 41 procent av de till
Med detta klart gäller det nu att fokusera på det
frågade i undersökningen satte brottsligheten överst
brottsförebyggande arbetet, för att
på listan, före sjukvården (33 procent)
bryta nyrekryteringen till de krimi
och frågor relaterade till invandring
nella gängen.
och integration (31 procent). Ännu
Inom det andra prioriterade områ
fler, 67 procent, angav att de var oro
det, att stoppa mäns våld mot kvin
liga för den organiserade brottslig
nor, pekar Morgan Johansson på en
heten.
rad reformer, men också sådant som
Det är uppenbart att de senaste
”Våra två prioriterade
att göra. En viktig förändring
årens grova våldsdåd med skjutva
frågor är även fortsätt- återstår
att vänta, om Socialdemokraterna får
pen och sprängdåd, liksom kanske
ningsvis kampen mot
behålla regeringsmakten, är en för
också den ivriga mediebevakningen
ändring av reglerna om umgängesrätt
av dessa, har satt spår i väljarkåren.
den gängrelaterade
i fall där en förälder utövat våld mot
Och politikerna är inte sena att svara.
brottsligheten och
den andra.
På frågan om vilken som är den vikti
kampen mot mäns
– En våldsam man inte bara är en
gaste rättspolitiska frågan att lösa un
våld mot kvinnor.”
dålig make, han är också en dålig
der kommande mandatperiod pekade
pappa. Det måste komma till uttryck
samtliga riksdagspartiers rättspolitis
morgan johansson, s
i reglerna om umgänge. Har du be
ka talespersoner på gängkriminalitet,
tett dig tillräckligt illa som pappa och
skjutningar och organiserad brottslig
man, då har du försuttit din rätt att utöva umgänge
het (se svaren på s. 25).
med dina barn, åtminstone för en lång tid, säger Mor
gan Johansson.
TVÅ LISTOR STYR
Advokaten har gått igenom vilka rättspolitiska frågor
ÄR INTE NÖJDA
som är de hetaste inför valet. Nytt för i år är att advo
Inför valet 2018 efterlyste de borgerliga partierna bland
katkårens ställning och arvoden blivit politiska frågor
annat fler poliser och polisanställda, hårdare straff för
(läs mer på s. 33).
en rad brott och stärkt skydd för vittnen och brottsof
På ett övergripande plan tycks rättspolitiken kän
fer. Påfallande många av förslagen har nu genomförts
netecknas av en gemensam verklighetsbild, som ock
– av en först röd-grön och sedan röd regering. Så är de
så i stor utsträckning delas av väljarna. Just de stora
borgerliga nöjda nu?
likheterna mellan partier har fått forskare att beskriva
– Det är klart att resurserna har byggts ut. Men frågan
dagens rättspolitiska era som postpolitisk, med kon
är inte om resurserna är större, utan om resurserna är
sensus bland partierna och brist på verklig opposition
tillräckliga i förhållande till samhällsutvecklingen. Där
(läs mer i faktarutan på s. 31).
vill jag nog ändå svara nej, säger Moderaternas rätts
Men vad vill då partierna konkret? Ja, mycket känns
politiske talesperson Johan Forssell.
igen från den förra valrörelsen, liksom från den pågå
Kristdemokraten Andreas Carlson förstår att det
ende mandatperioden. Tydligast blir det kanske i fråga
kan verka som att alla tycker lika inom rättspoliti
om regeringspartiet Socialdemokraterna, som aviserar
ken. Men han anser att det är oppositionen som i riksjust kontinuitet.
dagen drivit fram mycket av den hårdare kriminalpo
– Våra två prioriterade frågor är även fortsättnings
litiken.
vis kampen mot den gängrelaterade brottsligheten och
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VILKEN ÄR DEN VIKTIGASTE RÄTTSPOLITISKA FRÅGAN INFÖR NÄSTA MANDATPERIOD?

Justitieminister Morgan
Johansson, S
– Det är fortsättningsvis våra två
prioriterade frågor: kampen mot
den gängrelaterade brottsligheten
och kampen mot mäns våld mot
kvinnor. Här har vi två program
som vi jobbar med: 34-punktsprogrammet när det gäller gängkriminalitet som ska fullföljas, och i
frågan om mäns våld mot kvinnor
jobbar vi efter en 40-punktslista.

Tobias Andersson, SD
– Det är svårt att peka ut en enskild åtgärd, eftersom det blir så
förenklat. Kortfattat handlar det
om att investera i rättsväsendet i
form av både resurser och verktyg. Men om du tvingar mig att
säga en åtgärd så skulle jag nog
säga möjligheten att använda sig
av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte.

Linda Westerlund Snecker, V
– Att stoppa nyrekryteringen till
de kriminella nätverken. Vi ser ju
att poliserna är fler än de någonsin varit och myndigheterna får
enorma resurstillskott, anstalterna och häktena är fulla, och
ändå ser vi att skjutningarna och
den grova gängkriminaliteten inte
minskar.

Johan Hedin, C
– Från det allmänna perspektivet:
att vi får till stånd en förändring
och en reduktion vad gäller
skjutvapenvåldet. När det gäller
lagstiftning så har vi en hel del på
plats, men det finns några stora
saker vi behöver göra. Vi behöver
göra en ganska stor översyn av
rättegångsbalken, så att vi med
bibehållen eller utökad rättssäkerhet får effektivare processer.

Johan Forssell, M
– Att få bukt med den låga uppklaringen. Att det är så många väldigt
grova brott som inte klaras upp.
Det mest slående exemplet är
skjutningarna, där väl uppklaringen är nere på runt en femtedel.

Andreas Carlson, KD
– Att återta mark och göra Sverige
tryggt i alla delar igen. Det handlar främst om att bekämpa den
grova organiserade brottsligheten
och gängkriminaliteten, som också
påverkar många andra rättspolitiska frågor.

Martin Marmgren, MP
– MP prioriterar två frågor inom
rättspolitiken: mäns våld mot
kvinnor och den så kallade gängkriminaliteten, alltså kriminalitet
med grovt våld, som har sin grund
i utsatta områden.

Juno Blom, L
– Att bryta gängens eskalering,
våldsutövning, skjutningar,
sprängningar, maktutövning genom våldskapital som vi kan se.

– Många av de förslag regeringen presenterar på
presskonferenser är sådant som riksdagen redan be
ställt i tillkännagivanden sedan flera år tillbaka, säger
Andreas Carlson.
Även Sverigedemokraternas rättspolitiske talesper
son Tobias Andersson hävdar att hans parti och de öv
riga borgerliga partierna spelat stor roll för kriminalpo
litiken. Oppositionen har, med Tobias Anderssons ord,
dragit regeringen efter sig fram till straffskärpningar
och nya tvångsmedel.
Och Sverigedemokraterna skulle vilja gå betydligt
längre än regeringen, och bland annat tillåta preven
tiv tvångsmedelsanvändning. Här pågår i dag en utred
ning som ska lämna sina första förslag i oktober 2022.
– Polismyndigheten hade med detta på sin önskelis
ta till Justitiedepartementet i december. Det har efter
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frågats och det finns ett stort stöd för det i riksdagen
även om regeringen då inte gått fram med det, säger
Tobias Andersson.
Möjligheten att vittna anonymt är en annan reform
som Tobias Andersson skulle vilja se. Frågan har ut
retts, men utredaren var då negativ till att införa ett
system med anonyma vittnen i Sverige, och regeringen
valde att gå på utredarens linje. Tobias Andersson be
skriver utredningen som ett beställningsjobb.
– Det beror helt på vem man väljer som utredare om
vad man ger för direktiv. Vi hade kunnat tillsätta två ut
redningar för att kolla på samma sak, men ha två olika
utredare som landar i olika saker.
Även Moderaterna och Kristdemokraterna vill öpp
na för anonyma vittnen. Ett annat förslag från Kristde
mokraterna är ökade möjligheter att beslagta pengar
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MP: VILL ERT PARTI SE NÅGRA FÖRÄNDRINGAR PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN, OCH I SÅ FALL VILKA?

Tillsynen över advokater
Miljöpartiet vill att det ska krävas
ett visst antal års erfarenhet av
arbete som advokat för att få
hantera mål kopplade till grov
organiserad brottslighet. Detta
både med hänsyn till målens ofta
höga komplexitet och att gängen
inte ska kunna locka nybakade
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jurister att missköta sitt uppdrag. Miljöpartiet vill också
se över möjligheterna att
dra tillbaka advokaters
titel och att överväga om
högre avgifter ska kunna
tilldelas för dem som
missköter uppdraget.
Ersättningen till offentliga biträden/försvarare/målsägande
biträden
Vi vill se över systemet för att
åtgärda de brister som har uppdagats och därmed säkerställa
att den ersättning som utdelas är
korrekt.

Möjlighet att vittna
anonymt i domstol
Vi vill inte införa
en möjlighet att
vittna anonymt i domstol.
Systemet skulle
inskränka principen
om att den tilltalade ska ha
insyn i det som läggs till grund
för en fällande dom. Fler vittnen
skulle kräva att få vara anonyma,
vilket kan göra att vittnesmålen
värderas lägre som bevis och att
det blir svårare att få till fällande
domar.

Nya hemliga tvångsmedel (vilka?)
Miljöpartiet står bakom de ut
ökade möjligheter att använda
hemliga tvångsmedel som regeringen föreslagit, till exempel
ökade möjligheter att övervaka i
preventivt syfte. Det är ett viktigt
steg i att förebygga och utreda
grov brottslighet. Systemet måste
givetvis möta högt ställda krav på
rättssäkerhet och respekt för den
personliga integriteten.
Straffbarhetsåldern (tidigare
straffmyndighetsåldern)
Miljöpartiet vill inte förändra
straffbarhetsåldern.
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Domstolarnas oberoende
Vi arbetar för att stärka domstolarnas oberoende, bland annat i
den pågående grundlagskommittén. En fråga vi driver aktivt är att
skapa en mer självständig domstolsadministration.

Andreas Carlson, KD, menar
att oppositionen driver på
regeringen inom rättspolitiken.

att ”någon måste ju vara the voice of reason inom rätts
politiken”.
Enligt forskningen är skolframgång en avgörande
faktor för att förhindra utveckling av ett kriminellt
beteende hos unga, framhåller Johan Hedin. Däremot
finns inga eller få belägg för de repressiva åtgärder som
förespråkas av en del andra partier,
så som anonyma vittnen, menar Jo
han Hedin.
LITAR PÅ FORSKNINGEN
– En annan fråga som drivs är så
Som alltid i en valrörelse tvingas de
kallade visitationszoner. Där finns
politiska partierna manövrera mellan
det en hel del forskning som visar
olika mål. Å ena sidan lyfta fram det
att det är en kontraproduktiv metod,
egna partiets unika röst. Å andra si
”Kör du runt i en Audi
som skapar fler problem än den löser.
dan nå samarbete med andra partier
och har dyra klockor
Men det väljer man att bortse ifrån.
för att bygga ett regeringsunderlag.
och en massa pengar i
Det tycker jag är väldigt olyckligt, sä
Vilka är då regeringsalternativen,
sett enbart utifrån rättspolitiken?
stora buntar och guld- ger Johan Hedin.
Centerpartisten Johan Hedin vill, i
Ungefär desamma som i övriga frå
kedjor, då ska du kunna stället
för enstaka höjda straffsatser
gor, tycks det. I den ena ringhörnan:
visa hur du har tjänat
och nya tvångsmedel, se en stor, sam
Socialdemokraterna med förra re
in pengarna, och att det lad översyn av rättegångsbalken, för
geringspartnern Miljöpartiet. I den
att få effektivare och samtidigt rätts
andra: Sverigedemokraterna och de
inte är som man kan
säkra processer.
borgerliga. Och precis som i många
misstänka, på svarta
– Då tänker jag framför allt på alla
andra frågor blir Centerpartiet häng
pengar, knark.”
de stora mål som gäller bedrägerier i
ande lite däremellan, i en lite oklar
olika former, som belastar rättsväsen
position.
andreas carlson, kd
det alldeles oerhört på ett sätt som
Centerpartiet har på senare år ofta
det kanske inte var tänkt. Man har
röstat med regeringen inom rättspoli
helt enkelt inte tänkt in den aspekten när man kon
tiken. Men Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, för
struerade lagen.
nekar att hans parti anslutit till vänsterblocket. I stäl
Även straffrätten behöver ett nytag, anser Johan He
let betonar han vikten av att lyssna på forskning och
din.
erfarenhet, och att våga vara nyanserad inom rättspo
– Vi har i dag en situation där vi diskuterar varje brott
litiken, även om det kan vara svårt att sälja in.
och varje brotts straffvärde var för sig. Då går det all
– Nyhetslogiken är polariserad, det går inte att ha de
tid att motivera straffskärpningar och det är svårt att
där nyanserna om man ska ha framgång nyhetsmässigt
motivera varför ett skändligt dåd ska behandlas milt.
i rättspolitiken. Icke desto mindre så är Centerpartiets
Men om man inte ser straffrätten som det system som
politik grundad i vad forskning och beprövad erfaren
rättsväsendet och rättssystemet verkligen är, så riske
het säger. Samtidigt som vi vill värna rättstryggheten
rar vi att gå miste om den viktiga proportionaliteten i
och rättssäkerheten, säger Johan Hedin, och tillägger
och statussymboler genom en omvänd bevisbörda för
personer i kriminella kretsar.
– Kör du runt i en Audi och har dyra klockor och en
massa pengar i stora buntar och guldkedjor, då ska du
kunna visa hur du har tjänat in pengarna, och att det
inte är som man kan misstänka, på svarta pengar, knark,
säger Andreas Carlson.

Partiernas svar på
enkäten nedan och
på följande sidor är i
vissa fall kortade. Läs
hela svaren och svar
på ytterligare frågor
om bland annat Polisens organisation och
rättshjälpen på Advokatens webbplats,
www.advokaten.se.

L: VILL ERT PARTI SE NÅGRA FÖRÄNDRINGAR PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN, OCH I SÅ FALL VILKA?
Domstolarnas oberoende
Grundlagsskyddet måste stärkas.
Vi vill ersätta dagens administrativa styrning via Domstolsverket
med en ordning som bättre garanterar oberoendet, såsom så
kallade domarråd. Likaså behöver
formerna för att utse domare ses
över, antalet domare i HD och HFD
grundlagsregleras och skyddet
mot tvångspensionering öka.
Tillsynen över advokater
Vi står bakom dagens ordning
där Advokatsamfundet utövar
tillsyn. Dock behöver systemet
vara mer effektivt mot oseriösa
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aktörer, bland annat genom högre
straffavgifter, interimistiska uteslutningar samt en minimitid som
advokat innan man kan förordnas
för personer som misstänks för
grövre brott.
Ersättningen till offentliga
biträden/försvarare/måls
ägandebiträden
Riksrevisionen har pekat på problem i dagens ersättningssystem.
Vi vill förbättra den samlade
hanteringen, till exempel genom
central tidrapportering hos Domstolsverket. Systemet måste även
beakta att brottsoffrets utsatta

situation kan göra vissa ärenden
mer tidskrävande än andra.
Möjlighet att vittna
anonymt i domstol
Inför nästa mandatperiod prioriterar vi andra
åtgärder för att få fler
att våga vittna, bland
annat förbättrat vittnesstöd och en skärpt
straffrättslig syn på
övergrepp i rättssak och
liknande brott.
Nya hemliga tvångsmedel (vilka?)
Vi vill att preventiva tvångsmedel

ska kunna användas mot personer som har kopplingar till organiserad brottslighet, utan krav på
att konkreta brott måste preciseras i tid och rum. Detta måste
skyndsamt bli verklighet genom
en tillfällig lagstiftning.
Straffbarhetsåldern
(tidigare straffmyndighetsåldern)
Vi anser att straffbarhetsåldern på 15 år är
välavvägd. Samtidigt vill vi att
huvudregeln bör vara att polisen
utreder brott som gärningspersoner under 15 år misstänks för.
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mycket måna om att beskriva sig som oppositionella.
Och visst stämmer det, åtminstone i den bemärkelsen
att de ofta velat gå längre än regeringen.
Men frågan är om inte den verkliga oppositionen
ROPAR I ÖKNEN
finns på den andra sidan av den ideologiska skalan. I
Miljöpartiet har som regeringsparti varit med om att
riksdagen röstade Vänsterpartiet som enda parti nej till
driva fram de många straffrättsliga åtgärderna under
kronvittnen och hemlig dataavläsning. Partiets rätts
mandatperioden. Huvudinriktningen inför komman
politiske talesperson Linda Wester
de period känns också igen från den
lund Snecker medger att hon ibland
förra regeringspartnern: att bekämpa
kan känna sig som rösten som ropar
mäns våld mot kvinnor och gängkri
i öknen. Men:
minalitet.
– De andra är ju svarslösa! Modera
Samtidigt är den rättspolitiske ta
terna har fått höja straffen hur myck
lesmannen Martin Marmgren mån
”Moderaterna har
et som helst och Socialdemokrater
om att lyfta fram det komplexa i da
na har svansat efter. Och det har inte
gens situation, och att betona att de
fått höja straffen hur
haft någon effekt över huvud taget.
åtgärder som krävs även de är många
mycket som helst och
Vem är ensam då? Jag står gärna en
och komplexa.
Socialdemokraterna
sam, eftersom jag hellre vill förhin
Martin Marmgren delar upp de åt
dra brotten innan de begås, än att stå
gärder som behövs för att mota tillba
har svansat efter.
i den ringhörnan som bara vill höja
ka gängbrottsligheten i fyra kategorier:
Och det har inte haft
straffen men inte kan minska krimi
brottsbekämpande, trygghetsskapan
någon effekt över
naliteten, säger Linda Westerlund
de, förebyggande och främjande arbe
huvud taget.”
Snecker, som vill lyfta fram samhäl
te. För att lyckas behövs alla typer av
leliga, brottsförebyggande insatser i
insatser, poängterar han.
linda westerlund snecker, v
stället för hårdare straff.
– Ibland kan det behövas straff
– Det handlar om att göra helt an
skärpningar, men oftare behövs det
dra saker än vad man hittills gjort inom politiken. Vi
andra åtgärder som gör att vi ökar lagföringsgraden.
ser ju att storebrorsorna sitter på anstalterna och lil
Men också andra åtgärder för att effektivisera rätts
lebrorsorna vill komma in i gängen. Då måste vi se till
kedjan, så att vi inte har livsstilskriminella där de fles
att de inte gör det, till exempel genom att punktmar
ta brotten hamnar i vänteläge och inte ens utreds. Att
kera med socialarbetare dem som är i riskzonen, men
man över huvud taget blir dömd för de brott man begår
också se till att det aldrig blir ett alternativ att invol
är en viktigare fråga än straffskärpningar, säger Martin
veras i den typen av liv, fastslår hon.
Marmgren och tillägger att det i hans tycke har blivit
En bra skola och ökad trygghet för människor i utsat
alldeles för mycket fokus på skärpta straff.
ta områden är andra viktiga åtgärder för att mota till
Bland de övriga insatser som kan behövas pekar
baka brottsligheten, anser Linda Westerlund Snecker.
Martin Marmgren ut uppsökande verksamhet gente
mot unga i riskzonen, en bra skola och förskola liksom
SAMHÄLLSANSVAR KONTRA FÖRÄLDRAANSVAR
levande centrum med goda förutsättningar för det lo
Vänsterpartiet är förstås inte ensamt om att peka på
kala näringslivet.
behovet av förebyggande insatser. Samtliga partiers fö
De borgerliga partierna (möjligen med undantag
reträdare framhåller att det inte räcker att lagföra dem
för Centerpartiet), inklusive Sverigedemokraterna, är
straffmätningen, säger Johan Hedin, som också vill öka
den generella kvaliteten i lagstiftningen.

V: VILL ERT PARTI SE NÅGRA FÖRÄNDRINGAR PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN, OCH I SÅ FALL VILKA?
Domstolarnas oberoende
Vi avvaktar den pågående utredningen som bland annat ser över
behovet av att stärka skyddet för
domstolarnas oberoende.
Tillsynen över advokater
Det är uppenbart att tillsynen över
advokater behöver förbättras.
Advokatsamfundet och regeringen
bör tillsammans se över hur en
effektivare tillsynsprocess ska
utformas.
Ersättningen till offentliga bi-
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träden/försvarare/målsägande
biträden
Det är inte rimligt att vissa advokater saltar sina fakturor. Allt
fuskande med offentliga medel
måste bekämpas. En åtgärd vore
att Domstolsverket tillsammans
med Advokatsamfundet arbetar
fram en standard för kostnadsräkningars utformning.
Möjlighet att vittna anonymt i
domstol
Utredningen SOU 2021:35 har
gjort bedömningen att det inte

finns tillräckligt starka skäl för att
införa bestämmelser om anonyma
vittnen. Vi delar utredningens
bedömning.
Nya hemliga tvångsmedel (vilka?)
Trots nya hemliga tvångsmedel
har inte brottsligheten minskat.
Användandet av tvångsmedel,
i synnerhet de hemliga, måste
omgärdas av starka krav på proportionalitet och rättssäkerhet.
Vi har därför föreslagit att regeringen ska göra en bred översyn av
användningen av hemliga tvångs-

medel och
deras konsekvenser för
skyddet för
den personliga integriteten.
Straffbarhetsåldern
(tidigare straffmyndighetsåldern)
Vi vill inte förändra straffbarhetsåldern. Vänsterpartiet vill särskilt
understryka vikten av att den särställning barn och unga har och
ska ha inom påföljdssystemet inte
får urvattnas.
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som redan begått brott – vi måste också hindra att brot
ten över huvud taget begås.
Meningarna om hur det bäst görs går däremot isär.
Och här märks den klassiska höger–vänsterskalan tyd
ligare än inom de repressiva insatserna.
Justitieminister Morgan Johansson lyfter fram tre
områden att fokusera på i det brottsförebyggande ar
betet: skola, socialtjänst och fritidsverksamhet.
– Skolan för att se till att alla barn kan få en bra
skolgång oavsett var du bor, så att du är förberedd för
ett arbetsliv och kan gå ut och försörja dig själv. Fri
tidsverksamheten för att se till att alla barn och ung-

domar kan få andra positiva förebilder, inom idrot
ten eller inom kulturen, inom musik eller sådant, som
man behöver under tonåren. Och sedan socialtjäns
ten, vars uppgift är att gripa in när barn och unga är
på väg att hamna i kriminell verksamhet, säger Mor
gan Johansson.
För att säkerställa att dessa kommunala verksamhe
ter fungerar vill han och regeringen ge kommunerna
ett lagstadgat ansvar att förebygga brott.
Även Liberalernas Juno Blom betonar att kommu
nerna behöver få ett tydligt uppdrag att arbeta brotts
förebyggande.

Linda Westerlund
Snecker, V, efterlyser
andra insatser än
vad regeringen
och den borgerliga
oppositionen talar
för.
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Domstolarnas oberoende
Vi har föreslagit flera grundlagsreformer för att stärka domstolarnas självständighet, individens rätt
och Lagrådets roll.
Tillsynen över advokater
De senaste årens uppmärksammade fall har understrukit vikten
av att Advokatsamfundet självt
måste kunna hantera tillsynen på
ett adekvat sätt. Vi har däremot
inga förslag om att staten skulle
ta över en sådan tillsyn.
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Ersättningen till offentliga
biträden/försvarare/målsägandebiträden
Moderaterna vill förändra regelverket för ersättning till rättsliga
biträden i brottmål. Det bör utredas om brottmålstaxan bör utökas.
Ett nytt system för ersättningsanspråk för rättsliga biträden i brottmål bör införas som innehåller
kontrollfunktioner för att motverka
fusk och dubbeldebitering.
Möjlighet att vittna anonymt i
domstol

Vi vill införa ett system med
anonyma vittnen, det vill säga en
möjlighet till anonymitet i domstol
vid allvarlig brottslighet.
Nya hemliga tvångsmedel
(vilka?)
Moderaterna vill ge polisen bättre
möjligheter till preventiv kamera
övervakning, avlyssning och dataavläsning av aktiva gängkriminella. Tillstånd att använda hemliga
tvångsmedel skall fortsatt omfattas av rättssäkerhetskrav såsom
domstolsprövning.

Straffbarhetsåldern
(tidigare
straffmyndighetsåldern)
Vi vill att straffmyndighetsåldern
sänks och att innehållet i ungdomspåföljderna samtidigt ses
över. Den exakta åldern för straffmyndighet bör övervägas inom
ramen för en utredning.
Det ska dock vara för att upptäcka och utreda brott, inte i
repressivt syfte.

»
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OM SOM-UNDERSÖKNINGARNA
SOM-undersökningarna genomförs av SOM-institutet, en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Undersökningarna har genomförts varje år
sedan 1986. Undersökningarna bygger på en enkät som varje höst skickas ut till mer
än 30 000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige.
I den nationella SOM-undersökningen 2021 uppmättes en rekordhög oro för organiserad brottslighet, 67 procent. Likaså angav fler än någonsin tidigare lag och ordning
som ett viktigt samhällsproblem (41 procent).
Undersökningen visar också att den ideologiska tillhörigheten påverkar synen på
brottsligheten. Bland väljarna klart till höger nämnde 64 procent brottsligheten som
ett av de tre viktigaste samhällsproblemen. Bland dem som stod varken till vänster
eller höger var siffran 38 procent, medan personer längst till vänster prioriterade
annorlunda: bland dem kom frågan först på fjärde plats, med bara 23 procent.
SOM-institutet har också frågat väljarna vilka åtgärder mot brottsligheten de hyser
störst tilltro till. Svaren antyder att de restriktiva åtgärderna i dag har ett ganska
brett stöd i väljarkåren. I SOM-undersökningen 2021 var slopad straffrabatt (42 procent), hårdare straff (40 procent) och mer kameraövervakning (36 procent) de åtgärder som ansågs mest effektiva mot våldsbrott.
Frågan om de viktigaste samhällsproblemen var i undersökningen formulerad:
”Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige i dag?
Ange högst tre frågor/samhällsproblem.”

– Det behövs också ett statligt grepp för att samla
best practice och ge stöd till kommunerna. Det räcker
inte att som justitieministern peka ut kommunernas
ansvar, säger Juno Blom.
Kristdemokraterna är inne på samma spår, och före
slår ett nationellt centrum för social brottsprevention,
som bygger upp kunskap, men som också fungerar som
en social insatsstyrka som kan komma ut och arbeta
med kommunerna.
– Kriminaliteten och att den går så långt ner i åld
rarna är ett nationellt problem där det behövs ett na
tionellt ledarskap, inskärper Andreas Carlson.
Såväl Andreas Carlson som Juno Blom vill också se
tidigare sociala insatser riktade mot de barn och unga
som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet. Föräld
rastödsprogram i olika former är också en åtgärd som
lyfts fram av flera partier, liksom ändrade sekretessreg
ler för att möjliggöra ett brottsförebyggande samarbete
mellan myndigheter.
Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och

Sverigedemokraterna nöjer sig dock inte med samhäl
leliga insatser och stöd till föräldrar. De vill också ställa
tydligare krav på föräldrar för att de verkligen ska ta
sitt föräldraansvar.
Ett sätt att tydliggöra föräldrarnas ansvar, enligt sve
rigedemokraten Tobias Andersson, skulle kunna vara
att villkora samhälleliga förmåner, så att de som be
döms inte ta ansvar för sina barn nekas samhällsstöd.
Sverigedemokraterna, liksom Moderaterna, vill också
sänka straffbarhetsåldern så att barn tidigt får uppleva
konsekvenser av sina brott.
– Föräldraansvaret är något vi talar alldeles för
lite om i Sverige. Det är kanske det mest brottsfö
rebyggande av allting. Att barn växer upp tillsam
mans med föräldrar eller vårdnadshavare som både
älskar dem och som lär dem vad som är rätt och
fel. Där finns det mycket att göra i dag, säger Johan
Forssell, som också anser att straff i sig är brottsföre
byggande.
– Vi ser ju att det är en väldigt liten grupp som står
för en stor del av den grova brottsligheten. När de kan
begå brott på brott, utan att det blir någon konsekvens,
skapar det incitament att begå mer brott, för att man
vet att man kan komma undan. Så en av de viktigaste
brottsförebyggande sakerna är att få ordning på upp
klaringen, och se till att dessa personer blir lagförda
och får kännbara straff, säger han.
DRIVER PÅ ELLER TRAMSAR
Postpolitisk rättspolitik till trots – vissa skillnader mel
lan partierna finns fortfarande kvar. I vissa fall, som
reglerna om kronvittnen, är det också tydligt att re
geringen undan för undan svängt i oppositionens rikt
ning: från ett nej till kronvittnen, via en utredning, till
ett förslag som röstats igenom i riksdagen.
Socialdemokraterna är inte ensamma om att ha bytt
ståndpunkt i kronvittnesfrågan. Även Miljöpartiet och
Centerpartiet var tidigare motståndare till tanken på
att ge strafflindring till den som medverkar till att brott
klaras upp. Centerpartiets Johan Hedin beskriver vänd
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Domstolarnas oberoende
Vi vill tillsätta en utredning för att
stärka domstolarnas oberoende,
bland annat genom att utreda om
det ska tillsättas ett från riksdagen och regeringen oberoende
organ som ska ansvara för beredningen av domarrekryteringar och
öppna domstolar på fler platser i
landet.
Tillsynen över advokater
Vi är bekymrade över de många
avslöjanden om misskötsel, assistans till brottslingar eller rent
av deltagande i kriminalitet som
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avslöjats de senaste åren. Men vi
noterar också att Advokatsamfundet har inlett ett arbete för
att förbättra sin egen tillsyn. Det
välkomnar vi och ser fram emot
resultatet, för detta är en mycket
allvarlig situation för advokatkåren, som riskerar allmänhetens
förtroende. En sak som vi däremot
vill införa redan nu är en central
arvodeshanterare som granskar
och kontrollerar kostnader.
Ersättningen till offentliga
biträden/försvarare/måls
ägandebiträden
Vi är bekymrade över kostnads-

utvecklingen och vill se
ett system med en central arvodeshanterare.
Möjlighet att vittna
anonymt i domstol
Vi är för en sådan möjlighet och var det första
riksdagspartiet som
motionerade om det. Vi menar att
skälen för ett sådant system väger
upp dess nackdelar. Gängen hotar
och skrämmer vittnen, inte bara
direkt i rättssalen eller i anknytning till vissa mål, utan också i ett
vidare perspektiv.

Nya hemliga tvångsmedel (vilka?)
Vi vill införa preventiv
avlyssning. Vi vill sänka
gränsen för häktning
till ett års fängelse och
göra flyktrisk, återfallsrisk och kollusionsrisk
till självständiga häktningsgrunder. Vi vill knyta hemliga
tvångsmedel till person snarare
än plats eller mobiltelefon.
Straffbarhetsåldern (tidigare
straffmyndighetsåldern)
Vi vill inte förändra den.
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ningen som en följd av en partiöverskridande överens
kommelse, där alla parter måste ge och ta.
Det parlamentariska läget, med en minoritetsreger
ing, tillsammans med det stora intresset för rättsfrå
gorna, har fått till följd att justitieutskottet kunnat spela
en stor roll för att påverka politiken, ibland på bekost
nad av regeringen. Utskottet har kunnat driva igenom
ett stort antal så kallade tillkännagivanden i riksdagen,
där utskottsmajoriteten drivit en annan linje eller ve
lat gå längre än regeringen. Regeringen och opposi
tionen har dock helt olika bilder av kraften hos dessa
tillkännagivanden.
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kristdemokrater
na och Moderaterna står tillsammans bakom många av
tillkännagivandena. Och partiernas talespersoner me
nar att de med sitt agerande lyckats driva på regeringen.
– Tillkännagivandena bygger oftast på att vi tycker
att regeringen lagt fram alltför klena förslag som vi
vill skärpa upp. Så oppositionen har fört regeringen
framför sig i väldigt många frågor. Många av de förslag
regeringen presenterar på presskonferenser är sådant
som riksdagen redan beställt i tillkännagivanden sedan
flera år tillbaka, säger Andreas Carlson, som får med
håll av sverigedemokraten Tobias Andersson.
– När regeringen sedan agerar utifrån vad riksdagen
sagt tar de gärna åt sig äran för det och säger att de
tycker lika. Men det har regeringen inte gjort. Ofta rös
tar regeringspartiet nej till förslag i riksdagen, sedan
genomför de dem och skryter om det, säger han.
Justitieministern tar oppositionens många ställnings
taganden med ro, och ser dem som en del av det poli
tiska spelet. Han har också en helt annan bild av vem
som driver på utvecklingen.
– Oppositionen har satt i system att gå fram med
beslut i frågor som de vet att vi redan jobbar med. Om
vi tillsätter en utredning för att skärpa lagstiftningen i
något avseende, då kan riksdagen genom sina tillkän
nagivanden besluta om att de vill se skärpningar av
straffet. Sedan kan de i efterhand hävda att det egent
ligen var oppositionen som drev fram det, säger han,

FORSKARE OM DEN POSTPOLITISKA RÄTTSPOLITIKEN
Forskaren och juristen Dennis Martinsson har studerat dagens stora politiska intresse för hårda straffrättsliga insatser. Han karaktäriserar det rättspolitiska landskapet
som ”postpolitiskt”. Straffrätten präglas, enligt honom, av konsensus bland partierna,
inriktningen framstår som politiskt allmängods och verklig opposition saknas.
Dennis Martinsson analyserar i en artikel lagförslag på terrorområdet och i förhållande till gängkriminalitet. Han konstaterar där bland annat att lagstiftningen används för att sända ett politiskt budskap. Verklighetsbeskrivningen av en brottslighet
som hotar samhället och idén om hur den ska bekämpas blir, menar Martinsson, en
gemensam berättelse som håller samman samhället, på ett sätt som liknar religionens tidigare moraliska roll i samhället.
Det symboliska lagstiftandet kan vara juridiskt problematiskt, påpekar Dennis Martinsson. Men politiskt är det rationellt. ”Det visar till exempel väljarna att lagstiftaren
tar brottsligheten på allvar; vilket sedan en tid tillbaka är ett återkommande (politiskt)
budskap från alla riksdagspartier”, skriver han.
Dagens användning av straffrätten som en viktig lösning på många samhälls
problem må vara rationell. I förlängningen varnar dock Martinsson för att den
ökade acceptansen för straff och repression kan öka klyftorna och polariseringen i
samhället, i takt med att viljan att förstå andra människors situation och handlingar
minskar. Långsiktigt är det därmed inte alls säkert att politiken bidrar till en minskad
brottslighet.1

och tillägger att det viktiga ändå är att reformerna ge
nomförs.
Mer irriterad är vänsterpartisten Linda Westerlund
Snecker.
– Det är trams! Det kan inte vara så här mycket till
kännagivanden. Det urholkar hela systemet. Man gör
tillkännagivanden på saker som redan pågår, som är
genomförda, självklarheter … Ett tillkännagivande från
justitieutskottet betyder ju ingenting längre, säger hon,
men tillägger att tillkännagivanden kan vara ett viktigt
redskap som även hon använder då och då.
VALET AVGÖR
Vem som egentligen driver på den repressiva kriminal
politiken kan få stå obesvarat. Klart är hur som helst
att en majoritet i dagens riksdag står bakom de många
straffskärpningar och nya tvångsmedel som införts.
Hur det blir efter valet återstår att se. Det mesta
tyder dock på att vi kan räkna med ett fortsatt fokus
på brottsbekämpning genom straffrättsliga åtgärder. ¶

1 Martinsson,
Dennis: ”Trender
och tendenser i den
samtida straffrättsanvändningen – sett
genom åtgärder mot
terroristrelaterad
och gängrelaterad
brottslighet”, i
Anderberg, A.,
Martinsson, D.,
Svensson, E. (red):
Teori och politik.
Straffrätt i omvandling, Iustus, 2022.

Advokater i
den politiska
hetluften
– vänd!
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Domstolarnas oberoende
Den nu sittande Grundlagskommittén har ett viktigt uppdrag.
Regeringens direktiv till
utredningen är dock
otillräckliga. Grundlagskommittén, alternativt en ny kommitté,
bör därför få ett utvidgat och konkretiserat
uppdrag. En viktig fråga
rör behovet av att stärka
enskildas yttrandefrihet.
Tillsynen över advokater
—
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Ersättningen till offentliga
biträden/försvarare/målsägandebiträden
Det har återkommande
noterats att ersättningen
för offentliga biträden,
försvarare och måls
ägandebiträden missbrukas, både medialt
och av Riksrevisionen.
Det är angeläget att en
översyn av regelverket
sker. Riksdagen har tillkännagivit
regeringen om att så ska ske, med
grund i de rekommendationer som
Riksrevisionen lämnat om bland

annat ett nytt system för ersättningsanspråk som ska utformas
på ett sätt som gör att granskning
och kontroll sker rutinmässigt och
gör det enkelt att upptäcka fusk
och dubbeldebitering.
Möjlighet att vittna anonymt i
domstol
Möjligheten till anonyma vittnesmål bör införas. Utredningen som
såg över frågan avstyrkte förvisso
förslaget. Både Polismyndigheten
och Åklagarmyndigheten har dock
till utredningen inkommit med
flera konkreta exempel där ano-

nyma vittnesmål nämnvärt skulle
få effekt.
Nya hemliga tvångsmedel (vilka?)
Det viktigaste är nu att de hemliga
tvångsmedel som redan finns
börjar nyttjas effektivt. Framför
allt bör möjligheten att använda
tvångsmedel preventivt införas.
Möjligheten bör i huvudsak riktas
mot kriminella nätverk och den
organiserade brottsligheten.
Straffbarhetsåldern (tidigare
straffmyndighetsåldern)
Straffbarhetsåldern bör sänkas.
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Johan Hedin, C,
oroas av talet om
statliga insatser mot
advokatkåren, och ser
det som ett uttryck
för ett hårdnande
debattklimat.
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RÄTTSPOLITIKEN OCH ADVOKATERNA

Advokater i den politiska hetluften
Inför valet har advokaternas ställning
och ersättningar plötsligt blivit politiskt
intressanta. Medierapporteringen om
”gangsteradvokater” liksom Riksrevisionens rapport om ersättningen
till rättsliga biträden har fått politiker
att kräva hårdare tag mot advokaterna.

stärka etiken och tillsynen. Men Liberalerna avfärdade
i mångt och mycket svaren, och hävdade att ”de oetis
ka advokaterna utgör ett reellt hot mot vår rättsstat”.

ÄR BEKYMMERSAMT
Debatten har förts även i riksdagen, stundtals med krav
på statliga ingripanden mot advokaterna och Advokat
samfundet. Längst i sin strävan att kontrollera advoka
ter gick den sverigedemokratiske riksdagsledamoten
Mikael Strandman, som i februari 2021 frågade justi
tieministern om regeringen övervägt att införa en stat
FOKUS: RÄTTSPOLITIK 2022
lig licensiering av advokater. Anledningen var enligt
Strandman de överträdelser av advo
katetiken och rena lagbrott som av
dvokaterna har en central roll
slöjats i medierna, och där samfundet
inom rättsstaten. Ändå brukar
enligt Strandman inte agerat tillräck
kåren sällan diskuteras i valrö
ligt tydligt.
relser, så som det blivit i år. Diskus
Justitieministern sa nej till en så
sionen står på två ben: tillsynen över
advokaterna och de ersättningar som
”Det är oerhört viktigt dan licensiering, och hänvisade till
av att ha en oberoende ad
betalas ut till brottmålsadvokater.
att advokatkåren är fri- vikten
vokatkår. Strandmans reaktion blev
Debatten tog fart när Riksrevi
stående. Alla tendenser, då bland annat att han ”ser ett pro
sionen i februari presenterade sin
blem med att en organisation gran
granskning av ersättningen i brottmål.
där man tar enskilda
skar sig själv. Ett oberoende har ing
Avslöjanden i medierna om missbruk
exempel som kanske
et egenvärde om det i slutänden blir,
och felaktiga kostnadsräkningar un
inte alls är typiska för
lite tillspetsat, en grupp ryggdunkan
der våren spädde på, liksom flera upp
advokatkåren, och
de kollegor utan moralisk kompass
märksammade fall där brottmålsadvo
som granskar sig själva”, sa Mikael
kater brutit mot god advokatsed och i
lyfter fram dem som
vissa fall även begått brott.
exempel på att man bör Strandman.
Riktigt lika långt vill inte Sveri
Det parti som riktat den hårdaste
ändra ett helt system,
gedemokraternas rättspolitiske ta
kritiken mot advokaterna är Libera
tycker jag är väldigt
lesperson Tobias Andersson gå.
lerna, med nyblivne partiledaren Jo
– Överlag kan vi konstatera att det
han Pehrson samt riksdagskandida
oroande och ett uttryck
funnits, precis som i alla yrkesgrup
ten och åklagaren Paulina Brandberg
för ett hårdnande
per, rötägg inom advokatkåren. Det
i spetsen.
debattklimat.”
har ju också blivit en diskussion om
I en debattartikel med rubriken
vilka påföljder advokater får och hur
”Kriminella advokater hotar rättssta
johan hedin, c
samfundet hanterar övertrampen. Jag
ten” i Svenska Dagbladet i juli fordra
tycker att utifrån de senaste årens
de Pehrson och Brandberg, tillsam
händelser finns det absolut skäl att se över hur man
mans med partiets rättspolitiske talesperson Juno Blom,
kan göra för att kontrollera detta, säger han.
ett nytt krav på minst fem års advokatarbete innan en
Liberalernas Juno Blom lyfter fram de förslag som
advokat kan bli förordnad för personer som misstänks
presenterats i debattartikeln och föreslår högre straff
för brott med ett minimistraff på två års fängelse eller
avgifter, kanske högre än de 250 000 kronor som före
mer. I debattartikeln förespråkar Liberalerna också ett
slagits av Advokatsamfundet tidigare i år, samt möjlig
centralt tidrapporteringssystem för advokaters kost
het till tidsbegränsade och interimistiska återkallanden
nadsräkningar för att skapa en samlad överblick.
av advokattiteln. Juno Blom påpekar också att det är i
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall
advokaternas och Advokatsamfundets intresse att stop
Insulander besvarade kritiken i en debattartikel, och
pa eventuellt fusk och etikbrott.
pekade i sitt svar på samfundets pågående arbete för att
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– Dagens system fungerar bra. Jag har stort förtroen
– Egentligen tror jag att vi tycker väldigt lika. Advo
de för Advokatsamfundets agerande gentemot de advo
kater är generellt sett plikttrogna människor som ar
kater som faller ur ramen och som inte lever upp till de
betar och sliter, framhåller Juno Blom.
grundläggande etiska riktlinjerna, säger han, och tilläg
Varken Kristdemokraterna eller Moderaterna vill i
ger att allmänheten också har insyn genom de allmän
dagsläget komma med några konkreta förslag på för
na företrädarna i disciplinnämnden och att samfundet
ändringar i advokaternas regelverk och tillsyn.
har agerat för att skärpa tillsynen i vissa avseenden.
– Vi tycker att det är bekymmersamt och allvarligt
Morgan Johansson fortsätter:
med de många avslöjandena om att advokater hjälpt
– Det ska finnas ett grundläggande respektavstånd
brottslingar och rent av varit delaktiga i kriminalitet.
mellan staten och samfundet. Politiker ska ha respekt
Men jag noterar också att Advokatsamfundet har in
för advokaternas oberoende ställning. Det är i hel- och
lett ett arbete för att förbättra sin tillsyn, säger Andre
halvdiktaturer som staten går in och sätter press på
as Carlson och tillägger att om samfundet inte agerat
advokater eller advokatsamfund el
hade hans parti sett sig tvunget att
ler försöker detaljstyra dem. Där ska
kräva åtgärder.
Sverige aldrig hamna.
Moderaten Johan Forssell är inne
Även Linda Westerlund Sneck
på samma linje, men antyder också att
er tar avstånd från politisk styrning
Advokatsamfundet kan räkna med att
över advokaterna. Men hårdast i sitt
ha politikernas ögon på sig framöver.
avståndstagande från alla förslag om
– Jag välkomnar att Advokatsam
”Jag välkomnar att
tillsyn över samfundet är ändå
fundet har så öppna ögon och visar
Advokatsamfundet har statlig
Centerpartiets Johan Hedin, som av
handlingskraft för att råda bot på pro
så öppna ögon och visar visar alla förslag till systemföränd
blemen. Men vi kommer att följa det
ringar.
arbetet, säger han.
handlingskraft för att
– Det är oerhört viktigt att advokat
råda bot på problemen.
kåren är fristående. Alla tendenser,
VIKTIGT MED FRISTÅENDE
Men vi kommer att
där man tar enskilda exempel som
ADVOKATER
följa det arbetet.”
kanske inte alls är typiska för advo
Även miljöpartisten Martin Marm
katkåren, och lyfter fram dem som ex
gren hör till samfundskritikerna, och
johan forssell, m
empel på att man bör ändra ett helt
talar om att samfundet tidigare inte
system, tycker jag är väldigt oroande
gjort tillräckligt.
och ett uttryck för ett hårdnande debattklimat, säger
– Det har varit för lätt för en advokat att fuska, och
Johan Hedin.
det har vi sett både i förhållande till kriminella, och i
att man kraftigt har saltat räkningarna. Jag tycker att
MÅLSÄGANDEBITRÄDEN FÅR KOSTA
det är uppenbart att det behövs en utökad och förbätt
Främst är det de dock inte tillsynen över advokaterna,
rad tillsyn. Den absoluta majoriteten av advokater är
utan de stigande ersättningarna till rättsliga biträden
ju hederliga. De skulle tjäna på en förbättrad tillsyn ef
som försvarare, målsägandebiträden och offentliga bi
tersom det skulle stärka förtroendet för advokater som
träden som väckt politiska reaktioner. När Advokaten
grupp och rättssystemet som helhet.
frågar de rättspolitiska talespersonerna om de vill se
På andra sidan i tillsynsdebatten finns bland andra
några förändringar av ersättningarna efterlyser en rad
justitieminister Morgan Johansson, som vill peka på
partier just ett nytt system för kontroll av ersättningarna.
fördelarna i dagens system med oberoende advokater
– Ersättningssystemet i sig behöver ses över så att
och en fristående disciplinnämnd.
S: VILL ERT PARTI SE NÅGRA FÖRÄNDRINGAR PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN, OCH I SÅ FALL VILKA?
Domstolarnas oberoende
Domstolarnas oberoende är en av
hörnstenarna i en rättsstat. Inte
minst med bakgrund av vad som
hänt i en del andra länder behöver vi säkerställa domstolarnas
oberoende. Därför har vi tillsatt en
utredning som ska ta fram sådana
förslag.
Tillsynen över advokater
En självständig advokatkår
är grundläggande i en rättsstat. Vi har inga förslag på att
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ändra nuvarande ordning för
tillsyn.
Ersättningen till offentliga biträden/försvarare/målsägandebiträden
Rättsliga biträden är en viktig
del av vårt rättssamhälle och
ska ha en rimlig ersättning. För
att upprätthålla förtroendet för
rättsväsendet måste utbetalda
ersättningar motsvara det arbete
biträdet har lagt, och kunna kontrolleras.

Möjlighet att vittna anonymt i
domstol
Vi har på flera olika sätt
förstärkt säkerheten i
domstol. Socialdemokraterna har däremot av
rättssäkerhetsskäl sagt
nej till anonyma vittnen. I
de länder som har system
för att vittna anonymt
används det sällan. Man
kan också ifrågasätta vilket
bevisvärde ett anonymt vittne
skulle ha.

Nya hemliga tvångsmedel
(vilka?)
I takt med att såväl
brottslighet som teknik
utvecklas måste polisen få tillgång till nya
verktyg. Vi utreder
därför om preventiv
avlyssning ska införas.
Straffbarhetsåldern (tidigare
straffmyndighetsåldern)
Vi har inga förslag om förändrad
straffbarhetsålder.
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det ställs mycket högre krav på detaljerad redovisning,
men kanske också så att det blir en statlig bank så att
man inte kan fakturera samma minuter i olika mål, sä
ger Tobias Andersson från Sverigedemokraterna, och
fortsätter:
– Kontentan är att det har varit oskäliga kostnader,
och skattebetalarnas pengar ska inte gå till fusk med
räkningar.
Även moderaten Johan Forssell talar om fusk och
dubbeldebitering bland brottmålsadvokater, och pekar
dessutom på den ökning av kostnaderna för rättsliga
biträden som syns under de senaste tio åren.
– Jag är övertygad om att det går att hitta en bra ba
lans där, att ge ett bra stöd till den som behöver det,
men samtidigt att det inte ska hamna i fel fickor, sä
ger han.
När riksdagen debatterade Riksrevisionens rapport
om ersättningar i brottmål behandlades bland annat
en motion från Kristdemokraterna om att inrätta en
central arvodeshantering för rättsliga biträden. Försla
get röstades ner. Däremot antog samtliga partier utom
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett tillkänna
givande om att regeringen bör genomföra en översyn
av hela systemet för ersättning till rättsliga biträden
i brottmål.
Andreas Carlson från Kristdemokraterna lyfter åter
frågan om nytt system för arvoden.
– En central arvodeshanterare kan kontrollera men
också avlasta i domstolarna, som i dag får lägga mycket
tid på att bedöma arvodesanspråk. Så där kan man både
avlasta domare och få en granskning av kostnaderna
som egentligen inte är negativ för någon, säger han.
Trots reservationen från Vänsterpartiet i riksdags
omröstningen efterlyser även talespersonen Linda
Westerberg Snecker ett enhetligt system för arvoden.
– Advokater lägger ner ett otroligt arbete, och för
det ska de få betalt. Men det måste vara en bra balans:
ska advokater ha betalt från offentliga medel så måste
man se till att det finns en bra praxis i hur kostnads
räkningarna ska se ut och lämnas in. Vi har också rätt
att ställa krav på dem som ska ha betalt från offentliga
medel, säger hon.

MIA EDWALL INSULANDER: SAMFUNDETS
OBEROENDE ÄR EN CENTRAL PRINCIP
– Det är glädjande att några partier förstår
vikten av ett oberoende advokatsamfund,
säger Advokatsamfundets generalsekreterare
Mia Edwall Insulander, som tagit del av politikernas svar och enkäten.
Mia Edwall Insulander konstaterar också
att frågan om kontrollen av ersättningarna för
offentliga uppdrag är viktig även för samfundet. Samtidigt, påpekar hon, är det viktigt att
eventuella förändringar av ersättningssystemet tar hänsyn till advokaternas särskilda roll
och uppdrag, och inte naggar kärnvärden som
tystnadsplikten i kanten.
Det starka politiska stödet för att riva upp
reformen med målsägandebiträden i hov
rätterna är glädjande, anser Mia Edwall
Insulander.
– Det är mycket positivt att riksdagen har tagit intryck av den kritik som framförts
av bland andra Advokatsamfundet mot resultatet av målsägandebiträdesreformen.
Jag hoppas att riksdagen nu är beredd att vidta snabba åtgärder för att rätta till de
problem som den skapat, säger hon.

På ett specifikt område är dock alla partier, från hö
ger till vänster, eniga om att man kan tillåta högre kost
nader för biträden. Det handlar om 2018 års reform om
målsägandebiträden, där brottsoffer som huvudregel
inte längre får behålla sina biträden i hovrätten. Efter
flera motioner på området enades riksdagen i mars i
år om att regeringen skyndsamt bör göra en översyn
av reglerna.
– Vi har tagit intrycka av de synpunkter som kom
mit in och lagt fram ett förslag om att se över rätten
till målsägandebiträde i högre instans, säger Andreas
Carlson, KD.
Även Linda Westerlund Snecker är angelägen om
att rätta till de fel som blev i och med målsägandebi
trädesreformen.
– Det här var ju något som alla partier missade. När
vi tog den propositionen var det ingen som reagerade
på att målsägandebiträdena inte följde med till över
rätten. Jag vet att alla tycker nu i efterhand att det blev
fel, säger hon. ¶

Politiker
fick döma
i Almedalen
– vänd!

C: VILL ERT PARTI SE NÅGRA FÖRÄNDRINGAR PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN, OCH I SÅ FALL VILKA?
Domstolarnas oberoende
Vi vill reformera Domstolsverkets
organisation, styrning och roll i
syfte att stärka dess oberoende.
Vi vill dessutom inrätta en
författningsdomstol, en
oberoende domstol
med uppgift att kontrollera om lagar
strider mot grundlagen och som har
befogenhet att förklara dem ogiltiga.
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Tillsynen över advokater
Det finns skäl att se över hur tillsynen fungerar.
Ersättningen till offentliga
biträden/försvarare/
målsägandebiträden
Riksrevisionens rapport
(RiR 2021:27) visar att
det finns allvarliga
brister i uppföljning
och kontroll av dessa
ersättningar. Centerpartiet anser, i likhet

med Riksrevisionen, att det är hög
tid att se över hela regelverket för
ersättning till rättsliga biträden
i brottmål. Vi menar att det inom
ramen för den översynen vore
lämpligt med inriktningen att
utöka brottmålstaxans tillämpningsområde.
Möjlighet att vittna anonymt i
domstol
Nej, Centerpartiet vill inte införa
anonyma vittnen i domstol. Anonyma vittnen riskerar att helt

motverka ändamålet att få fler
kriminella dömda för brott.
Nya hemliga tvångsmedel
(vilka?)
Vi föreslår inga nya tvångsmedel,
men anser att de som finns bör
kunna användas i större utsträckning än i dag.
Straffbarhetsåldern (tidigare
straffmyndighetsåldern)
Nej, vi står bakom nuvarande
lagstiftning.
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ALMEDALENS DOMSTOL

Politiker
fick döma i
Almedalen
Att verkligheten alltid är mer komplex
än ideologierna blev tydligt när riksdags
politiker fick döma i en fiktiv rättegång.
Det visade sig att även förespråkare för
höjda straff kan välja att döma milt och
att straffen i konkreta fall inte följde
några blockgränser.
FOKUS: RÄTTSPOLITIK 2022

E

n skarpladdad pistol hittas gömd i en golvbrunn
i badrummet hos ett företagarpar i samband med
en husrannsakan om misstänkta ekobrott. Det
var den fiktiva upptakten till Advokatsamfundets rät
tegångsspel vid Almedalsveckan som hölls den 4 juli, i
Bildstenshallen i Gotlands fornsal, Gotlands museum.
Bakom det gömda vapnet finns en sorglig historia med
ekonomiska problem under coronapandemin, ett lån
från fel person och hot riktade mot barnen.
Frågan att behandla: Ska Sten och Eva Andersson
dömas för vapenbrott, och i så fall vilken grad av va
penbrott?
”Rättegången” leddes av rådmannen Mikael Swahn.

Åklagaren Helene Gestrin spelade rollen som just åkla
gare, medan advokaterna Johan Eriksson och Ulrika
Borg agerade försvarare. Även de tilltalades roller spe
lades av advokater, med Klas Bjuremark som Sten och
Lotta Wirén som Eva Andersson.
Som nämndemän medverkade företrädare för sju
av de åtta riksdagspartierna (Moderaterna hade inte
möjlighet att medverka). Efter en genomförd huvud
förhandling fick nämndemännen möjlighet att, en i ta
get, meddela dom i målet. Det visade sig vara möjligt
att komma fram till mycket olika domslut (se längst
ner på sidan).
Efter rättegångsspelet vidtog ett panelsamtal med
politikerna, modererat av journalisten Inger Arenan
der. Huvuddelen av samtalet kom att handla om just

SÅ DÖMDE POLITIKERNA
”Nämndemännens” domslut varierade en hel del när sju politiker fick
döma i den fiktiva rättegången mot
Sten och Eva Andersson.
Fredrik Lundh Sammeli, socialdemokrat och ordförande i justitieutskottet, ville döma Sten Andersson
för grovt vapenbrott (ingen tid
angavs). Enligt Fredrik Lundh
Sammeli fanns det försvårande
omständigheter i fallet, genom att
skjutvapen hanterats och funnits
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i barns närhet. Eva Andersson
bedömdes ha begått handlingen av
oaktsamhet och gjort sig skyldig
till vapenbrott, ett brott som Eva
borde dömas till samhällstjänst för.
Tobias Andersson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och
partiets rättspolitiske talesperson,
fastslog att Sten Andersson inte
handlat i nödvärn. Sten skulle
dömas för grovt vapenbrott till två
års fängelse. Eva Andersson hade

enligt Tobias Andersson begått
vapenbrott av oaktsamhet (ingen
tid angavs).
Johan Hedin, riksdagsledamot
och rättspolitisk talesperson för
Centerpartiet, ansåg att Sten Andersson gjort sig skyldig till grovt
vapenbrott (ingen tid angavs). För
Eva Andersson ansåg Johan Hedin
att det inte var klart att det förelegat ett innehav av vapnet, och Eva
borde därför inte dömas.

Linda Westerlund Snecker, riksdagsledamot och rättspolitisk
talesperson för Vänsterpartiet,
ansåg att Sten Andersson gjort sig
skyldig till brott som inte närmare
specificerades. Hon ansåg dock att
Eva Andersson skulle frias.
Fredrik Wallén, regionpolitiker i
Stockholm för Kristdemokraterna
och poliskommissarie, stod för de
hårdaste straffen. Både Sten och
Eva skulle enligt honom dömas för
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Almedalens domstol:
i förgrunden åklagare Helene Gestrin,
i nämnden Fredrik
Lundh Sammeli (S),
Tobias Andersson
(SD), Johan Hedin
(C), domaren Mikael
Swahn, Linda Westerlund Snecker (V),
Fredrik Wallén (KD),
Annika Hirvonen (MP)
samt Paulina Brandberg (L). På bilden
nedanför advokat
Ulrika Borg, advokat
Klas Bjuremark som
Sten Andersson,
advokat Johan Eriksson samt advokat
Lotta Wirén som Eva
Andersson.

FOTO: KARIN FLYGARE

vapenbrott, där straffen har skärpts kraftigt under de
senaste åren. Flera politiker efterlyste en översyn av
hela vapenlagstiftningen. Bara Sverigedemokraternas
Tobias Andersson ansåg dock att straffen på området
överlag bör skärpas ytterligare.
FRÅGAN OM LÅNGA HÄKTNINGSTIDER LYFTES
Moderatorn Inger Arenander lyfte också fram frågan
om Sveriges långa häktningstider, och den internatio
nella kritik som upprepade gånger framförts mot dessa.
Advokat Johan Eriksson hävdade att lagen om en tids
gräns för häktning är helt verkningslös. Politikerna pe
kade dock hellre på vad som orsakar de långa häktnings
tiderna, däribland de långa handläggningstiderna vid
Nationellt forensiskt centrum, NFC. Socialdemokraten

grovt vapenbrott. Straffen blev tre
års fängelse för Sten och två års
fängelse för Eva.
Annika Hirvonen, riksdagsledamot
för Miljöpartiet och jurist, ansåg att
Sten skulle dömas för vapenbrott
av normalgraden (ingen tid angavs). Eva, däremot, kunde enligt
Annika Hirvonen inte dömas för
vapenbrott.
Paulina Brandberg, riksdagskan-

Fredrik Lundh Sammeli betonade ändå att arbetet för
att hålla tidsgränserna måste fortsätta, på olika plan.
Slutligen frågade Inger Arenander också om dom
stolarna borde använda mer av straffskalan. Här valde
fler att avstå från att svara, med motiveringen att de
som lagstiftare bör hålla sig på armlängds avstånd från
själva dömandet. Fredrik Wallén (KD) efterlyste dock
ett avskaffande av presumtionen om att välja andra på
följder än fängelse, och Paulina Brandberg (L) önskade
sig en lägre ribba för vad som bedöms som synnerligen
grovt vapenbrott.
Vid rättegångsspelet medverkade också Advokat
samfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander,
som introducerade evenemanget och de medverkande
och tackade dem efteråt. ¶

didat för Liberalerna och åklagare,
konstaterade att det inte presenterats några uppgifter som motsäger de tilltalades berättelse, och
att den därför ska läggas till grund
för bedömningen. Sten borde enligt Paulina Brandberg dömas för
vapenbrott av normalgraden till
ett års fängelse, på grund av att
det varit liten risk att någon skulle
komma åt det gömda vapnet, men
inte ansvarsbefriande. Eva hade
enligt Paulina Brandberg oför-

skyllt hamnat i situationen snarare
än framkallat den, och det fanns
många förmildrande omständigheter i hennes fall. Eva borde därför
dömas för normalgradsbrott, och
till påföljd få en villkorlig dom med
samhällstjänst.
Rättens ordförande, rådmannen
Mikael Swahn, konstaterade att
fallet var svårt. Han fastslog att
Sten Andersson förvisso hamnat
i en svår situation, men att den

inte berättigade honom att skaffa
vapen. Mikael Swahn instämde
med åklagaren i att det handlade
om grovt vapenbrott, och utdömde
två års fängelse. Eva Andersson
var enligt Mikael Swahn mer problematisk att bedöma. Han dömde
Eva för brott av normalgraden,
och konstaterade att det tidigare
hade varit möjligt att döma till villkorlig dom, men att det utifrån den
hårdare synen på vapenbrott som
råder i dag blir fängelse i ett år.
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Har myndigheter
tolkningsföreträde
Förvaltningsrätterna behandlar inte parterna jämlikt. Och det verkar som om myndigheter
har tolkningsföreträde i förvaltningsrätterna. Det anser Teddy Bondefalk, jur. kand.

U

ndertecknad råkade höra Ad
vokatsamfundets generalsekre
terare Mia Edwall Insulanders
inlägg i Sveriges Radio P1 den 4 juni
angående det förhållande att en per
son måste driva ett mål emot myndig
het vid två olika tillfällen: först för att
få rätt och sedan för att få sina rätte
gångskostnader ersatta. Men det finns
andra problem i det förvaltningsrätts
liga systemet, och det gäller att då en
enskild person vill rikta anmärkning
emot Försäkringskassans eller skatte
myndigheternas beslut så finns det er
farenheter som tycks bekräfta att par
terna inte behandlas jämlikt. När det
gäller Försäkringskassan kan man få
intrycket att sjukersättning är att be
trakta som ett bidrag från samhället.
Detta är en felsyn. Försäkringskassans
medel består av en del av de sociala
avgifterna som varje skattebetalare in
betalar och ska ses som en rättighet
att nyttja vid sjukdom.
som många säkert vet är det en sak att
ha rätt och en helt annan sak att få
rätt. Men jag anser att det finns helt
andra problem i det förvaltnings
rättsliga systemet. Främst är det för
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Teddy Bondefalk har
varit aktiv i Tyresös
kommunpolitik och
han har även varit
nämndeman i tingsrätt och förvaltningsrätt. Efter en operation som utfördes av
Paolo Macchiarini blev han oförmögen
att upprätthålla sina kommunala
uppdrag. I dagsläget är han nästan
blind, har allvarliga balansproblem
och dessutom fungerar inte motoriken.
Teddy Bondefalks sväljfunktion blev
bortopererad och han kan bara inta
föda genom så kallad gastrostomi via
slang direkt i magsäcken. Teddy Bondefalk har nu fått hjälp av Centrum för
Rättvisa att inge stämning mot Stockholmsregionen för att de ansvariga
läkarna utfört en helt annan operation
än den han hade godkänt.

hållandet att förvaltningsrätterna
inte behandlar partnerna jämlikt.
Själv har jag vid minst tre tillfällen
hört att en myndighet påstår nå
gonting utan att det finns grund för
detta.
I ett mål skall ju parterna styrka
sina påståenden, och detta sker när

det gäller en enskild medborgare.
Men inte sällan händer det att en
myndighet påstår någonting som
saknar grund och att denna inte
styrker sitt påstående.
Ett fall som jag hörde talas om för
flera år sedan gällde en underskö
terska som på grund av tunga lyft i
vården skadat sin rygg och begärde
sjukersättning. Då påstod handläg
garen att hon skadat ryggen genom
att hon burit tunga kassar med livs
medel och andra varor till sitt hem.
Givetvis fanns det ingen grund för
påståendet, och dessutom behöv
de inte handläggaren styrka sitt på
stående. Förvaltningsrätten godtog
handläggarens påstående och neka
de undersköterskan ersättning.
En man med invandrarbakgrund
fick arbeta nästan dygnet runt trots
att han vid ett tillfälle skadat sin fot
och hade svåra smärtor. Om detta
skrev journalisten Maciej Zaremba i
Dagens Nyheter i samband med en
serie om mobbning på arbetsplatser
för några år sedan. I detta fall på
stod en handläggare något som helt
saknade grund, rätten godtog påstå
endet och nekade ersättning.
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i förvaltningsrätterna?
Ett tredje fall var en kvinna som
hade blivit kränkt och särbehand
lad i ett flertal år på arbetet. Till slut
drabbades hon av posttraumatiskt
stressyndrom med ångestattacker.
I detta fall påstod handläggaren att
hon hade drabbats av detta på grund
av en mycket dålig barndom. Detta
påstående var helt grundlöst, men
handläggaren behövde aldrig styrka
sitt påstående och kvinnan förlo
rade i förvaltningsrätten och neka
des prövningstillstånd i kammar
rätten. Eftersom domstolen i strid
med förvaltningsprocesslagen 30 §
inte kommenterat den mycket om
fattande och övertygande bevisning
som hon själv har ingivit, så har hon
inget effektivt sätt att anföra besvä
ren mot domstolsbeslutet. Vilket i
sig strider emot Europakonventio
nen artikel 13. Det hon redan har in
givit med flertal vittnesutsagor har
inte beaktats av förvaltningsrätten.
Handläggaren har i detta fall i prin
cip påstått att den sökande utnyttjat
ett privat sjukdomsfall för att till
skansa sig allmänna medel utan att
vara berättigad. Detta innebär att
handläggaren gjort sig skyldig till
ADVOKATEN NR 6 • 2022

falsk tillvitelse, brottsbalken 15 kap.
7 §.
Det verkar som om myndighe
ter har ett tolkningsföreträde i mål
i förvaltningsrätterna. Detta strider
emot Europakonventionen artikel 6.
Rätten motiverade sitt avslag med
att myndighetens resonemang var
övertygande utan att denna behövde
motivera sina påståenden.
Jag vill här också hänvisa till pro
fessorn i civilrätt Sara Stendahls
avhandling ”Communicating jus
tice providing legitimacy. The legal
practices of Swedish administrative
courts in cases regarding sickness
cash benefit” gällande avgöranden i
kammarrätterna.
är det fak
tum att förvaltningsrätterna motive
rar sina avslagsbeslut på ett allmän
giltigt sätt, med motiveringar som
exempelvis ”Rätten anser att myn
dighetens motivering är övertygan
de”. Ingenting sägs om varför den
ansökandes bevisning har avfärdats.
En sådan motivering gör det helt
omöjligt att på ett effektivt sätt an
föra besvär över domslutet.

en sak som är allvarligare

Myndighetens och förvalt
ningsrätternas beslutsmotivering
ar strider emot flera paragrafer i
förvaltningslagen och mot förvalt
ningsprocesslagen 30 §. Besluten
strider dessutom mot bestämmelsen
i artikel 13 Europakonventionen om
rätten till ett effektivt rättsmedel.
Det går dessutom inte att avgöra
om besluten strider emot artikel 6
Europakonventionen om rätten till
en rättvis rättegång. Det kan också
nämnas att besluten även strider
emot en HD-dom från 2013
(NJA 2013 s. 1210) angående en
myndighets serviceskyldighet.
Man kan få intrycket att myndig
heterna och förvaltningsrätterna
betraktar dessa lagar som de vore
till intet förpliktigande rekommen
dationer.
jag har ibland hört ett skämt som be
rör förvaltningsrätterna och det är
som följer:
§ 1 En myndighet har alltid rätt.
§ 2 Skulle en myndighet bevisli
gen ha fel, gäller § 1.

RÄTTEN
MOTIVERADE
SITT AVSLAG MED
ATT MYNDIG
HETENS
RESONEMANG
VAR ÖVERTYGANDE
UTAN ATT
DENNA
BEHÖVDE
MOTIVERA
SINA
PÅSTÅENDEN.

Teddy Bondefalk
Jur. kand.
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Mottagningskontor –

Enligt advokat Mikael Niklassons
slutande för att få förordnande uppfattning används vissa mottagningskontor
uten från tingsrätten. Han vill
efter Halmstads tingsrätt,
därför att domstolarna ska
där en förutsättning för
ta
att sättas upp på listorna
är att advokaten eller den
vid tingsrätten
biträdande juristen inte
är uppsatt på annan domstols
lista.

T

ingsrättens lista över offentliga
försvarare i Helsingborg
upptar
99 advokater. Antalet
försvarare på listan har i stort sett
fördubblats
på bara några få år.
Av de 99 advokaterna
på listan
har cirka 50 advokater
huvudkontoret i Helsingborg medan
resterande har huvudkontoret
på annan
ort.
I en del fall är kontoren
i Helsingborg för de utsocknes
advokaterna
”riktiga kontor” med
flera arbetsplatser, sekreterare, konferensrum
etc. I andra fall rör det
sig om mottagningskontor bestående
av ett
rum på ett kontorshotell,
i de flesta
fall centralt beläget men
också rum
på kontorshotell i industriområde
n
förekommer.
Lagmannen i Helsingborg
har angett att en förutsättning
för att få stå
med på tingsrättens listor
är att advokaten har bemannat
mottagningskontor inom domsagan
avsett för
personliga besök vardagar
mellan
09.00 och 15.00.
Man kan ändå fråga sig
vad som
utgör ett bemannat kontor.
Är kontoret bemannat
om det
ständigt sitter en sekreterare
eller

DEBATTÖREN
Mikael Niklasson
är advokat på
Activa Advokaterna

i Helsingborg.
Han arbetar främst
med inriktning
på brottmål.

biträdande jurist där
men inte en
advokat?

Ska fyra Malmöadvokate
r med
ett rum på ett kontorshotell
i Helsingborg få vara med
på listan om
en viss advokat eller en
sekreterare
ständigt sitter i Helsingborg?
Kan en enmansbyrå ha
mottagningskontor på andra
orter och få
förordnanden där?
Som synes är gränsdragnings
problemen inte lätta.
Nästa fråga är hur man
ska kontrollera bemanningen.
Det skulle kräva närmast
Stasiverksamhet om tingsrätten
skulle
kontrollera om ett kontor
var bemannat tillräckligt ofta
och av vem.
I praktiken tror jag att
tingsrätten
nöjer sig med att advokaten
har ett
rum på ett kontorshotell
i Helsingborg och att någon svarar
i telefon

på Helsingborgsnumret
för att advokaten ska upptas på
listan över
försvarare.
Min bestämda uppfattning
är att
vissa mottagningskon
tor används
uteslutande för att få
förordnanden
från tingsrätten och att
de bemannas enbart vid besök
av sådana klienter.
Efter ett infekterat möte
med Försvararkollegiet i Helsingborg
2015
framfördes en undran
huruvida de
Helsingborgsadvokater
som var
emot att advokater med
”extra kontor” i Helsingborg skulle
få stå med
på listan över försvarare
var rädda
för konkurrens.
Jag menar att frågan om
verksamhet på flera orter ska
ge rätt att stå
med på tingsrättens listor
inte är en
konkurrensfråga.
Det står givetvis advokatbyråer
fritt att öppna mottagningskon
tor
eller ständigt bemannade
kontor på
andra orter än huvudorten.
Vill någon advokat öppna bemannat
kontor på annan ort än huvudorten
ska
den advokaten självfallet
stå med på
de listor personen önskar
där under
förutsättning att denne
inte är uppsatt på listor på annan
ort.

Advokatsamfundet ska
kartlägga

Det är viktigt att kriterierna
för uppdrag i en viss domstol
så tydliga, förutsebara och
är
rättvisa som möjligt, anser
Advokatsamfundets generalsekr
eterare Mia Edwall Insulander.
Advokatsamfundet kommer
nu att kartlägga de rutiner
tillämpas i Sveriges tingssom
och förvaltningsrätter.

F
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rågan om under vilka
premisser en advokat eller biträdande
jurist kan få förordnanden
av

en viss domstol skiljer
sig åt mellan
landets domstolar och
ser dessutom
olika ut i storstadsregion
er i förhål-

lande till domstolar i
övriga delar av
landet.
Advokatsamfundet har
uppmärksammats på att Sveriges
domstolar
synes ha allt mer varierande
rutiner
gällande så kallade listförordnande
n
av rättsliga biträden. Flera
domstolar
har också upprättat egna
riktlinjer
för vilka krav de ställer
på advokater och biträdande jurister
som önsADVOKATEN NR 2 • 2022
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en konkurrensfråga?

Advokatsamfundet ska
inte
verka för konkurrensbe
gränsnin

Knäckfrågan är om man
genom
den tingsrätt där de har
att öppna ett mottagningskon
huvudkoni ett brottmål än de som
tor eltoret. Advokater får normalt
är upptagna
ler bemannat kontor,
inte
förutom hupå listan och är tillgängliga
heller ersättning för tidsspillan
vid ett
vudkontoret, ska ha möjlighet
i
visst tillfälle. Advokater
att stå
samband med resor till
med motmed på listor vid flera
och från
tingsrätter.
tagningskontor på den
mottagningskontoren.
orten kunde
Min uppfattning är att
det inte bör
då ha företräde till de
Systemet med förordnanden
uppdragen
vara möjligt eftersom
gedet ger upputan att för den skull
nom andra kontor än
stå med på lishov till gränsdragnings
huvudkontoret
KNÄCK
problem och
torna och erhålla förordnanden
kan också leda till att
leder till färre uppdrag
revissa advokaFRÅGAN ÄR
för advokagelbundet.
ter inte sköter alla sådana
ter på den ort där de
uppdrag
har huvudkonLagmannen
OM MAN
vid
på
ett
Halmstads
bra sätt. För någon tid
toret.
tingssedan
rätt har för många år
blev jag kontaktad av
sedan bestämt
GENOM ATT
Detta hindrar inte att
en kvinna från
en advoatt en förutsättning för
Helsingborg som ville
att sättas
katbyrå kan ha verksamhet
byta försvaÖPPNA ETT
upp på listorna vid tingsrätten
med berare. Hennes advokat
mannade kontor på flera
är
hade huvudorter. Adadvokaten eller den biträdande att
MOTTAG
kontor i Malmö och mottagningsvokater på en sådan byrå
juskulle då
risten inte är uppsatt
kontor i Helsingborg.
NINGSKON
på annan domfå välja på vilken tingsrätt
Han ville inte
stols lista.
de skulle
åka upp till Helsingborg
stå med på listorna.
TOR ELLER
för att medDet är en enkel regel
verka vid polisförhör
som inte leutan ville vara
BEMANNAT
der till gränsdragnings
med på telefon. Han ville
problem. Den
jag menar att inga
inte heladvokater tjänar
värnar om advokaterna
på
KONTOR,
ler träffa sin klient fysiskt
och de biatt man kan få förordnanden
i Helsingträdande juristerna inom
från
borg några dagar före
FÖRUTOM
domsagan
flera tingsrätter genom
huvudföratt ha konoch den är värd att ta
handlingen eftersom
efter.
tor på flera orter. I och
varje besök i
HUVUDKON
med att det
På de orter där det finns
Helsingborg skulle innebära
tillräckkommit många advokater
en exTORET, SKA
ligt många advokater
utifrån
tra obetald resa för honom
och
biträdanoch satt upp sig på listor
Malmö–
i Helsingde jurister inom domsagan
HA MÖJLIG
Helsingborg tur och retur.
menar
borg öppnar Helsingborgsby
jag att lagmännen där
råer
Jag är inte negativt inställd
bör överväga
HET
mottagningskontor på
ATT
till
andra orter
att införa en modell liknande
mottagningskontor. Det
för att få fler förordnanden.
den i
kan säkert
STÅ MED PÅ
Halmstad och att frågan
Det levara en fördel för en klient
kunde disder till att uppdragen
att i exfrån de olika
kuteras på lagmansmöten
LISTOR VID
empelvis familjemål kunna
så att det
tingsrätterna sprids ut
träffa sin
på fler adblev enhetliga regler
advokat på hemorten.
FLERA TINGS
för tingsrätter
vokater, eller med andra
Vid mindre
ord att adsom ligger nära varandra.
tingsrätter händer det
vokater får färre förordnanden
RÄTTER.
förmodligen
från
ibland att det behövs
Mikael Niklasson
fler advokater

Debatten om advokatbyrå
ers mottagningskontor och
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Debatten om mottagnings
kontor
advokaterna och tingsrätterna fortsätter. Advokat Mikael Niklasson konstaterar
att
i Malmö, Ystad, Lund och
försvarsadvokaterna där
Helsingborg inte tjänar på
får förordnanden från alla
att
fyra tingsrätterna och på
”byter uppdrag med varandra”.
så sätt
Det är ett uppenbart nollsummes
pel, enligt Niklasson.

I

Advokat, Helsingborg

mer Advokatsamfundet
därför att utföra en kartläggning över
de rutiner
som tillämpas i Sveriges
tings- och
förvaltningsrätter avseende
förordnandelistor och i de fall
domstolarna använder egna förordnandelist
or
även undersöka exempelvis
om det
uppställs krav på att advokatbyrån
måste vara etablerad inom
visst geografiskt område.

Mottagningskontor
än en gång

g

förordnandelistor fortsätter.

Advokaten nr 2 för 2022
begär ad
gynna vissa personer
vokat Mikael Niklasson
eller företag.
domstol och erbjudas
att advo
Såväl inom Sverige som
uppdrag. Det
kater inte ska få vara
inom EU
uppsatta på
finns redan i dag en debatt
gäller principen om fri
om att
de så kallade förordnandelist
rörlighet för
advokatväsendet är ett
orna i
bland annat tjänster. Högsta
särskilt gyn
mer än en domsaga.
dom
Att förespråka
nat skrå. Begäran om
stolen har bestämt en
exklusivitet
protektionism och
praxis om
konkurrensbe
till domstolsuppdrag
att max tre timmars spilltid
ger belackarna
gränsning är inget som
ersätts
advokatkåren
vatten på sin kvarn. Kort
för offentliga uppdrag
sagt. Ad
överhuvudtaget ska befatta
från avläg
vokater arbetar på och
sig med.
sen ort utan särskilt beslut.
ska arbeta på
Dessutom saknar förslaget
Tids
en konkurrensutsatt marknad
lagstöd.
spillan utgår från ett lokalt
Advokatsamfundet ska
bland
mottag
göra en kart
likabehandlade aktörer.
ningskontor,
Den
varvid skattekollektive
läggning i saken och kan
som
t
då förhopp
inte klarar den konkurrensen
inte belastas. Det är i
ningsvis peka på vikten
får fin
ljuset av dessa
av näringsfri
na sig i att byta arbete.
bestämmelser som advokat
het bland fria aktörer.
Mika
Tvärtom är det så att
el Niklassons begäran
domstolar
Inledningsvis några fakta.
och enstaka
na välkomnar och bör
En
tingsrätters beslut ska
välkomna yt
domstols uppgift är inte
ses.
att hålla lo
terligare aktörer inom
Ingen kommun kan hindra
sina domsa
kala advokater under
ICA
armarna. Där
gor. Högre konkurrens
från att etablera sig för
ger enligt
emot finns det ett samhällsintress
att huvud
grundläggande
e
kontoret inte är beläget
ekonomiska sam
av att det finns tillräckligt
i kommu
band bland annat högre
många
nen. Ingen offentlig upphandling
kvalitet.
advokater inom en domsaga
Domstolarna borde snarare
som
kan begränsa aktörer
utnyttja
kan vara allmänheten
med krav på
behjälplig. Ju
mängden av aktörer genom
att enbart åta sig uppdrag
att ställa
fler desto bättre. En domstol
inom en
högre kunskapskrav för
kan re
viss kommun.
att dessa
dan i dag med stöd av
rättegångs
överhuvudtaget ska erhålla
offent
balken förklara en aktör
olämplig.
liga uppdrag av vad slag
ingen advokat har
det än må
Likaså kan Advokatsamfun
”rätt ” till några som
vara, vilket är fullt möjligt.
det ge
helst uppdrag av det allmänna.
Detta
nom sin disciplinverksam
Sta
het ge dis
leder på sikt till specialisering
ten har i princip två möjligheter
ciplinär påföljd till advokat
och
att
bättre
som inte
hjälp och service för allmän
förmedla uppdrag. Likabehandla
sköter sitt uppdrag.
heten.
intresserade eller upphandla.
Ing
en
tingsrätt kan ställa krav
av 1 kap. 9 § regeringsformen
på fria
framgår
det är sammanfattningsv
näringsidkare, till exempel
is viktigt att
domstolar samt förvaltningsmyn att
advo
Advokatsamfundet vid

kater, att välja var de
sin kom
digheter och andra som
vill komma i
fullgör of
mande genomgång står
fråga för domstolsförord
upp för de
fentliga förvaltningsupp
nanden. Ett
gifter ska i
grundläggande principerna
sådant beslut saknar som
som all
sin verksamhet beakta
angivits
allas likhet
näringsverksamhet i demokratiska
ovan lagstöd och kan
inför lagen samt iaktta
innebära ska
saklighet och
stater vilar på. Att hålla
deståndsskyldighet för
lokala advo
opartiskhet. Av 2 kap.
staten, om
17 § samma
kater nöjda är inte en
kausalitet kan visas.
av dessa.
lag framgår att begränsningar
i rätt
Mats Bergh
en att driva näring eller
utöva yrke
vi advokater är rent
Lina Staaf Stigsson
får införas endast för
allmänt mycket
att skydda
gynnade eftersom det
Ida Håmås
angelägna allmänna intressen
är få bran
och
scher som kan förvänta
Jakobs Erik Werf
aldrig i syfte enbart att
sig att i
ekonomiskt
princip dagligen kontaktas
Advokater och delägare
av en
i

domstolarnas rutiner
kar finnas registrerade
för uppdrag i
dessa listor. I nuläget
finns det ingen
sammanställd information
gällande
hur många domstolar
som använder
egna förordnandelistor,
vilka som
använder de listor som
Advokatsamfundet tillhandahåller
eller över
de riktlinjer som tillämpas
vid olika
domstolar.
På förekommen anledning
kom-

DEBATT

Det är självfallet viktigt
att kriterierna för uppdrag i en
viss domstol
är så tydliga, förutsebara
och rättvisa
som möjligt samt att det
inte förekommer krav för förordnanden
som
innebär orättfärdiga konkurrensbegränsningar.
Mia Edwall Insulander
Generalsekreter are
Sveriges advokatsamfund
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Mottagnings
kontor –

en konkurrensf

Enligt advokat
Mikael Niklassons
slutande för
uppfattning
att
används vissa
efter Halmstads få förordnanden från tingsrätten.
mottagningskontor
uteär att advokaten tingsrätt, där en förutsättning Han vill därför att
domstolarna
eller den biträdande
för att sättas
ska ta
upp på listorna
juristen inte
vid tingsrätten
är uppsatt

T

på annan domstols
ingsrättens
lista över offentliga
lista.
försvarare i
Helsingborg
DEBATTÖREN
upptar
99 advokater.
Antalet försvarapå Helsingborgsnumret
re på listan
Mikael Niklasson
har i stort sett
för att
fördubblats
vokaten ska
på bara några
är advokat på
upptas på listan adfå år.
försvarare.
över
Activa Advokaterna
Av de 99 advokaterna
i Helsingborg.
på listan
har cirka 50
Min bestämda
advokater huvudkonuppfattning
Han arbetar
vissa mottagningskontor
toret i Helsingborg
är att
främst
med inriktning
medan resteanvänds
uteslutande
rande har huvudkontoret
på brottmål.
för att få förordnanden
på annan
från tingsrätten
ort.
och att de bemannas enbart
I en del fall
vid besök av
biträdande
är kontoren
sådana klijurist där men
enter.
i Helsingborg för de
utsocknes
inte en
advokat?
advokaterna
”riktiga kontor”
Efter ett infekterat
Ska fyra Malmöadvokater
med
möte med
svararkollegiet
platser, sekreterare, flera arbetsFörett rum på
i Helsingborg
konferensrum
ett kontorshotell med
framfördes
etc. I andra
2015
en undran
fall rör det
singborg få
i Helsig om motvara med på
Helsingborgsadvokaterhuruvida de
tagningskontor
listan om
en viss advokat
bestående
som var
emot att advokater
av ett
rum på ett
eller en sekreterare
kontorshotell,
ständigt sitter
i de flesta
tor” i Helsingborg med ”extra konfall centralt
i Helsingborg?
beläget men
Kan en enmansbyrå
skulle få stå
också rum
på listan över
på kontorshotell
med
ha mottagförsvarare
ningskontor
i industriområden
var rädda
på andra orter
för konkurrens.
förekommer.
förordnanden
och få
där?
Jag menar
Lagmannen
att frågan om
i Helsingborg
Som synes
verksamhet på flera
är gränsdragningsprogett att en
har anorter ska ge
förutsättning
blemen inte
rätt att stå
för att få stå
lätta.
med på tingsrättens
med på tingsrättens
Nästa fråga
listor inte är
listor är att
konkurrensfråga.
är hur man
vokaten har
en
adska konbemannat mottagningstrollera bemanningen.
kontor inom
Det står givetvis
domsagan
Det skulle
advokatbyråer
avsett för
kräva närmast
fritt att öppna
personliga
besök
verksamhet
mottagningskontor
Stasiom tingsrätten
eller ständigt
09.00 och 15.00. vardagar mellan
bemannade
kontrollera
skulle
kontor på
om ett
andra orter
Man kan ändå
än huvudorten.
mannat tillräckligt kontor var befråga sig vad
gon advokat
Vill
utgör ett bemannat
som
ofta och av
öppna bemannat nåI praktiken
vem.
kontor.
tror jag att
tor på annan
konÄr kontoret
tingsrätten
ort
nöjer sig med
bemannat om
den advokaten än huvudorten ska
ständigt sitter
att advokaten
det
rum på ett
självfallet stå
har ett
en sekreterare
kontorshotell
de listor personen
med på
eller
i Helsingborg och att
önskar där
någon svarar
förutsättning
under
i telefon
att denne inte
satt på listor
är upppå annan ort.

Advokatsamfundet
ska

Det är viktigt
att kriterierna
så tydliga, förutsebara
för uppdrag
i en viss domstol
och rättvisa
katsamfundets
är
generalsekreterare som möjligt, anser AdvoAdvokatsamfundet
Mia Edwall
tillämpas i Sverigeskommer nu att kartlägga Insulander.
de rutiner som
tings- och förvaltningsrätter.
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rågan om
under vilka
premisser en advokat
eller biträdande
jurist kan
få förordnanden
av

en viss domstol
landets domstolarskiljer sig åt mellan
och ser dessutom
olika ut i storstadsregioner
i förhål-

kartlägga

lande till domstolar
i övriga delar
landet.
av
Advokatsamfundet
har uppmärksammats på
att Sveriges
domstolar
synes ha allt
mer varierande
gällande så
rutiner
kallade listförordnanden
av rättsliga
biträden.
har också upprättat Flera domstolar
egna riktlinjer
för vilka krav
de ställer på
advokater och biträdande
jurister som
önsADVOKATEN
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råga?

Knäckfrågan
är om man
genom
att öppna ett
den tingsrätt
mottagningskontor
där
ler bemannat
eltoret. Advokater de har huvudkonkontor, förutom
i ett brottmål
vudkontoret,
än de som
heller ersättning får normalt inte
ska ha möjlighet huär upptagna
på listan och
med på listor
för tidsspillan
att stå
är tillgängliga
samband med
vid
i
visst tillfälle.
vid ett
Min uppfattning flera tingsrätter.
resor till och
Advokater
mottagningskontoren.
från
är att det inte
med mottagningskontor
vara möjligt
bör
eftersom det
på den orten
Systemet med
ger uppdå ha företräde
hov till gränsdragningsproblem
kunde
förordnanden
nom andra
till de uppdragen
gekontor än huvudkontoret
utan att för
leder till färre
och
den skull stå
kan också leda
uppdrag för
med på listorna och erhålla
advokater på den
till att vissa
ort där de har
KNÄCK
ter inte sköter
advokaförordnanden
huvudkongelbundet.
toret.
alla sådana
reuppdrag
på ett bra sätt.
FRÅGAN ÄR
För
Lagmannen
blev jag kontaktad någon tid sedan
vid Halmstads
rätt har för
OM MAN
tingsav en kvinna
många
Helsingborg
från
som ville byta
att en förutsättningår sedan bestämt
GENOM ATT
rare. Hennes
försvaför att sättas
upp på listorna
advokat hade
huvudkontor i Malmö
ÖPPNA ETT
vid tingsrätten
advokaten
och
eller den biträdande är att
kontor i Helsingborg.mottagningsMOTTAG
risten inte
juHan ville inte
är uppsatt
åka upp till
på annan domHelsingborg
stols lista.
NINGSKON
för att medverka vid polisförhör
Det är en enkel
utan ville vara
TOR ELLER
med på telefon.
regel som inte
tjänar på
der till gränsdragningsproblem.
att man kan
Han ville inte
lefå förordnanden
ler träffa sin
BEMANNAT
helklient fysiskt
värnar om
flera tingsrätter
från
Den
advokaterna
i Helsingborg några
genom att
och de bidagar före
KONTOR,
trädande juristerna
ha kontor på flera
huvudförorter.
handlingen
inom domsagan
eftersom varje
och den är
kommit många I och med att det
FÖRUTOM
värd att ta
besök i
Helsingborg
advokater utifrån
efter.
skulle innebära
och satt upp
På de orter
HUVUDKON
där det finns
sig på listor
tra obetald
resa för honom en exi Helsingtillräckligt många
borg öppnar
advokater och
Helsingborgsbyråer
Helsingborg
Malmö–
TORET, SKA
biträdantur och retur.
de jurister
mottagningskontor
inom
Jag är inte
på andra orter
HA MÖJLIG
negativt
jag att lagmännendomsagan menar
för att få fler
mottagningskontor. inställd till
förordnanden.
där bör överväga
att införa en
der till att uppdragen
Det leDet kan säkert
HET ATT
modell liknande
vara en fördel
från de olika
Halmstad och
tingsrätterna
för en klient
den i
STÅ MED PÅ
empelvis familjemål
att i exatt frågan kunde
sprids ut på
fler adkuteras på
vokater, eller
diskunna träffa
lagmansmöten
advokat på
med andra
sin
LISTOR VID
hemorten.
ord att adså att det
blev enhetliga
vokater får
Vid mindre
färre förordnanden
tingsrätter
regler för tingsrätter
händer det
som ligger
FLERA TINGS
från
förmodligen
nära varandra.
ibland att det
behövs fler
RÄTTER.
advokater
Mikael
Detta hindrar
inte att en
advokatbyrå kan
ha verksamhet
mannade kontor
med bepå flera orter.
vokater på
Aden sådan byrå
skulle då
få välja på
vilken tingsrätt
de skulle
stå med på
listorna.

jag menar
att inga advokater

domstolarnas
rutiner

kar finnas registrerade
för uppdrag
dessa listor.
i
I nuläget finns
det ingen
sammanställd
information
gällande
hur många
domstolar
egna förordnandelistor,som använder
vilka som
använder de
listor som Advokatsamfundet
tillhandahåller
eller över
de riktlinjer
som tillämpas
vid olika
domstolar.
På förekommen
anledning komADVOKATEN
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Niklasson
Advokat, Helsingborg

mer Advokatsamfundet
därför att utföra en kartläggning
Det är självfallet
över de rutiner
som tillämpas
rierna för uppdrag viktigt att kritei Sveriges tingsförvaltningsrätter
och
i en viss domstol
är så tydliga,
avseende förordförutsebara
nandelistor
och rättvisa
och i de fall
som möjligt
domstolarsamt att det
na använder
inte föreegna
kommer krav
för förordnanden
även undersöka förordnandelistor
innebär orättfärdiga
exempelvis
som
uppställs krav
om det
konkurrensbegränsningar.
på att advokatbyrån
måste vara
etablerad inom
visst geografiskt område.
Mia Edwall
Insulander
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund

Advokatsamfund
verka för konkurret ska inte
ensbegränsning

Debatten om

advokatbyråers

mottagningskontor

och förordnandelistor

I

i Advokaterna

Advokaten nr 2/2022.

T

ADVOKATER
ARBETAR
PÅ OCH SKA
ARBETA PÅ
EN KONKURRENSUTSATT
MARKNAD
BLAND LIKABEHANDLADE
AKTÖRER.
DEN SOM
INTE KLARAR
DEN KONKURRENSEN
FÅR FINNA
SIG I ATT
BYTA
ARBETE.

ydligen råder det olika
uppfattning bland tingsrätter
och
bland advokater huruvida
mottagningskontor ska ge
rätt att komma med på tingsrättens
uppdragslistor. De tre advokater
från olika delar
av landet som mailat
mig efter min
tidigare artikel har alla
varit positiva
till mitt förslag.
Eftersom advokater som
har mottagningskontor ofta vill
ha så låga
kostnader som möjligt
för kontoret förekommer det att
advokater
hyr plats på kontorshotell
i öppna
kontorslandskap, förhoppningsvi
s
med möjlighet att boka
konferensrum. Även lösningen
med klippkort
på kontorshotell förekommer
så att
man betalar enbart för
de dagar man
nyttjar kontorshotellet
.
en kollega

mailade mig följande
efter
min tidigare artikel: ”Vi
har liknande problem i Nyköping
där jag är
verksam, med en markant
ökning av
Stockholmsadvokater
som skaffat
brevlådor i stan för att
få förordnanden från den lokala tingsrätten.
Det
är en farlig utveckling
för samfundet tror jag, där fler och
fler advokater nödgas sätta upp skrivbord
i fler-
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Advokaterna Bergh &
Staaf

fortsätter.

Advokaten
nr 2 för 2022
begär ad
vokat Mikael
gynna vissa
Niklasson
personer eller
att advo
kater inte ska
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Såväl inom
få vara uppsatta
Sverige som
domstol och
de så kallade
inom EU
erbjudas uppdrag.
gäller principen
förordnandelistornapå
finns redan
mer än en
om fri rörlighet
Det
i
i dag
domsaga. Att
bland annat
för
tjänster. Högsta
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protektionism
stolen har
dom
och konkurrensbe
bestämt en
nat skrå. Begäran är ett särskilt gyn
gränsning är
praxis
att max tre
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timmars spilltid om
till domstolsuppdrag
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ska befatta
ger belackarna
vatten på sin
uppdrag från
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sig med.
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kvarn. Kort
avläg
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sagt. Ad
särskilt beslut.
vokater arbetar
Advokatsamfundet förslaget lagstöd.
spillan utgår
Tids
på
ADVOKATER
ska göra en
en konkurrensutsattoch ska arbeta på
från ett lokalt
läggning i saken
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marknad bland
ARBETAR
likabehandlade
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ningsvis peka
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aktörer. Den
inte klarar
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Det är i ljuset
het bland fria
PÅ OCH SKA
den konkurrensensom
bestämmelser
av dessa
aktörer.
na sig i att
som advokat
får fin
Inledningsvis
byta arbete.
ARBETA PÅ
el Niklassons
Mika
några fakta.
begäran och
domstols uppgift
Tvärtom är
En
enstaka
det så att domstolar
tingsrätters
EN KONKURär inte att hålla
beslut ska ses.
na välkomnar
kala advokater
och
under armarna. lo
Ingen kommun
RENSUTSATT
terligare aktörer bör välkomna yt
emot finns
Där
det ett samhällsintresse
från att etablera kan hindra ICA
inom sina domsa
gor. Högre
av att det finns
sig för att huvud
MARKNAD
konkurrens
kontoret inte
tillräckligt
ger enligt
grundläggande
många
är beläget i
advokater inom
kommu
BLAND LIKAnen. Ingen
ekonomiska
en domsaga
offentlig upphandling
band bland
sam
kan vara allmänheten
som
annat högre
kan begränsa
BEHANDLADE
behjälplig.
kvalitet.
Domstolarna
aktörer med
fler desto bättre.
Ju
krav på
borde snarare
att enbart åta
mängden av
utnyttja
sig uppdrag
dan i dag med En domstol kan re
AKTÖRER.
aktörer
inom en
viss kommun.
stöd av rättegångs
högre kunskapskrav genom att ställa
balken förklara
DEN SOM
en aktör olämplig.
för att dessa
överhuvudtaget
Likaså kan
Advokatsamfundet
ingen advokat
INTE KLARAR
ska erhålla
har ”
liga uppdrag
offent
nom sin disciplinverksamhet ge
av vad slag
helst uppdrag rätt ” till några som
det
DEN KONvara, vilket
ciplinär påföljd
av
ge dis
är fullt möjligt. än må
ten har i princip det allmänna. Sta
till advokat
Detta
leder på sikt
sköter sitt
som inte
två möjligheter
KURRENSEN
uppdrag.
till specialisering
förmedla uppdrag.
att
bättre hjälp
och
Likabehandla
och service
FÅR FINNA
intresserade
för allmän
eller upphandla.
heten.
av 1 kap.
9 § regeringsformen
en tingsrätt
Ing
SIG I ATT
kan ställa krav
framgår
domstolar
samt förvaltningsmyn att
på fria
näringsidkare,
det är sammanfattningsvis
digheter och
till exempel
BYTA
advo
kater, att välja
andra som
viktigt att
fullgör of
Advokatsamfundet
fentliga förvaltningsuppgifter
var de vill
ARBETE.
komma i
fråga för domstolsförordnanden.
mande genomgång vid sin kom
sin verksamhet
ska i
sådant beslut
beakta allas
står upp för
Ett
grundläggande
saknar som
inför lagen
likhet
de
samt iaktta
angivits
ovan lagstöd
principerna
saklighet och
näringsverksamhet
och kan innebära
som all
opartiskhet.
Av 2 kap. 17
deståndsskyldighet
ska
i demokratiska
§ samma
stater vilar
lag framgår
för staten,
på. Att hålla
att begränsningar
kausalitet kan
om
lokala advo
kater nöjda
en att driva
visas.
i rätt
är inte en av
näring eller
dessa.
utöva yrke
får införas
endast för
vi advokater
att skydda
är rent
Mats Bergh
angelägna
allmänna intressen
gynnade eftersom allmänt mycket
Lina Staaf
Stigsson
aldrig i syfte
och
det är få bran
scher som
enbart att ekonomiskt
kan förvänta
Ida Håmås
sig att i
princip dagligen
Jakobs Erik
kontaktas av
Werf
ADVOKATEN
Advokater
en
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och
delägare
Bergh & Staaf

43
41
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DEBATTÖREN

ter. Byrån hade sitt huvudkontor
i
Göteborg och mottagningskon
tor i
Malmö och ytterligare
fyra orter.
Accepterar man uppdrag
från
tingsrätter långt från huvudkontoret
är de mindre uppdragen
oftast inte
lönsamma. Det är inte
meningsfullt
att åka en timme eller
mer enkel väg
för ett erkänt rattfylleri.
tal städer för att få verksamheten
Än mindre
att
att träffa klienten på plats
gå ihop. Klienterna blir
utöver vid
lidande, och
huvudförhandlingen. Alternativet
det bidrar till fler substitutioner
när
blir då att tacka nej eller
advokaterna inte hinner
att försöka
eller vill
substituera.
vara med på förhör eller
vissa huIngen advokat är skyldig
vudförhandlingar. Det
att acförekommer
ceptera ett försvararförord
även exempel där advokater
nande
’säljer’
men får man förordnanden
sina uppdrag till lokala
från fem
advokater.”
tingsrätter
är
det kanske lätt hänt att
Jag frågade om jag fick
citera min
man prioriterar de vad
kollega och vad han menade
man hoppas
med att
mer lönsamma uppdragen
”sälja” uppdrag och fick
såsom
svaret: ”Det
när misstanken rör allvarlig
finns exempel där den
brottsförordnade
lighet, mål med flera
advokaten inte hinner/kan
tilltalade
eller
ta humål med anhållna.
vudförhandlingen och
då erbjuder
uppdraget till annan mot
att man
de som kritiserat
delar 50/50 på arvodet
min tidigare artikel
me(taxemål).”
nar att ”advokater arbetar
Många advokater i Skåne
på och
med inska arbeta på en konkurrensutsa
riktning på brottmål anger
tt
att de har
marknad bland likabehandlade
kontor i Malmö, Ystad,
akLund och
törer”. Jag delar den uppfattningHelsingborg. Jag träffade
nyligen en
en men anser att en advokat
kollega från Göteborg
som
som arbetade
har huvudkontor på en
på en advokatbyrå med
ort och fem
två advokamottagningskontor blir
gynnad om
Mikael Niklasson
är advokat på
Activa Advokaterna
i Helsingborg.
Han arbetar främst
med inriktning
på brottmål.
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vederbörande från var
och en av de
förordnanden strider
fem tingsrätter där mottagningskon
mot regeringsAtt vissa advokatbyråer
formen. Jag hävdar bestämt
öppnat
toret är beläget erhåller
att den
lika många
mottagningskontor på
ändring jag föreslagit
flera orter
uppdrag som den som
inte strider
har kontor
sammanhänger med att
mot regeringsformen.
fler tingsrätendast på en plats. En
Vid konkurs
skylt på ett
ter numera förordnar
utses konkursförvalta
utifrån listor
kontorshotell kostar nästan
re oftast via
mer konsekvent. Tidigare
ingenlistor på tingsrätterna
fanns det
ting. Har man mottagningskon
bland lokalt
på många tingsrätter
tor
verksamma konkursförvalta
inte listor eller
enbart för att få förordnanden
ATT VISSA
re och
så användes de godtyckligt.
från
jag känner inte till att
Om listingsrätten tillför man
någon
hävdat
inte något till
ADVOKAT
tor används och de som
att det skulle strida mot
står med på
orten utan man gör det
regeringsför att få del
listorna erhåller förordnanden
formen. Inte heller den
BYRÅER
av den kaka som består
i tur
omständigav förordoch
ordning,
om vederbörande inte
heten att advokater får
ÖPPNAT MOT
nanden där ingen är begärd.
vara med på
missköter sig, blir det
endast en jourlista avseende
mer intresMina kritiker anser att
häktTAGNINGS
det finns
sant att stå med på listor
ningsjour har påståtts
på många
ett samhällsintresse av
strida mot reatt det finns
tingsrätter. Det krävs
KONTOR PÅ
geringsformen.
då inte någon
tillräckligt många advokater
särskild erfarenhet eller
inom
FLERA ORTER
att man är
en domsaga som kan
vara allmänspeciellt skicklig för att
jag känner inte till
få förordheten behjälplig. Jag delar
hur det tidigare har
SAMMAN
nanden.
den uppförhållit sig på olika tingsrätter
fattningen men hävdar
i
SveHÄNGER MED
att systemet
rige men min uppfattning
med mottagningskontor
är att det
riskerar
jag menar att försvarsadvokate
ATT FLER
i Skåne fram till för kanske
rna och
att motverka det intresset.
tio år setingsrätterna i Malmö,
Om ett
dan var uteslutet att få
TINGSRÄTTER
Ystad, Lund
stort antal advokater
försvararförfrån storstäder
och Helsingborg inte
ordnanden från annat
tjänar på att
öppnar mottagningskon
än den tingsNUMERA
tor på flera
försvarsadvokaterna där
rätt där man hade sitt
får förordorter inom rimligt avstånd
huvudkontor
FÖRORDNAR
nanden från alla fyra
från husåvida man inte var begärd.
tingsrätterna
vudkontoret slår de undan
Man
och på så sätt ”byter uppdrag
benen på
kunde få uppdrag från
UTIFRÅN
de lokala advokaterna
med
hemmatingsså att det blir
varandra”. Det är ett uppenbart
rätten men man var inte
LISTOR MER
färre advokater med huvudsaklig
nollgaranterad
summespel. Inte heller
att få uppdrag eller viss
den
som
verksamhet på orten
ska
andel
KONSEKVENT.
av uppsom kan ge allfå en försvarare i Helsingborg
dragen. Även om det inte
mänheten juridisk hjälp.
tjänar
var skrivet
på att få den advokat
eller uttalat tror jag att
som står på tur
Mina kritiker påstår också
motprestatiopå en lista som upptar
att ett
nen bestod i att advokaten
100 i stället
krav på verksamhet på
hade verkden ort där
för 50 advokater.
samhet på orten och tillhandahöll
tingsrätten är belägen
juför att erhålla
ridiska tjänster för allmänheten.
Mikael Niklasson
Advokat, Helsingborg
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Debatten om
mottagningskontor kan sluta illa
Debatten om mottagningskontor fortsätter att engagera Advokatens läsare. I detta inlägg
varnar skribenterna för ”vad som står på spel och vad resultatet kan bli om staten tröttnar
på vad som kan uppfattas som gnäll från, ganska välbetalda, advokater”.

I

Advokaten nr 2 begärde advoka
ten Mikael Niklasson att advoka
ter inte ska få vara uppsatta på de
så kallade förordnandelistorna i mer
än en domsaga. I Advokaten nr 4 har
undertecknade pekat på att närings
frihet råder, att det saknas lagstöd
för begärd konkurrensbegränsning,
att advokater bör lära sig konkurre
ra på lika villkor samt att det inte är
domstolarnas uppgift att hålla lokala
advokater under armarna.
Advokat Mikael Niklasson åter
kom i Advokaten nr 5 med ett yt
terligare försvar för sin uppfattning
om fördelarna med begärd konkur
rensbegränsning. Vissa anekdotiska
berättelser framfördes till dess för
svar. Vi avser inte åter att redogöra
för rättsläget men avslutar debatten
med följande förtydligande, vilket
också kan läsas som en varning.
efter de
skandaler som lett till uteslutning
av framför allt ett antal unga offent
liga försvarare. Det finns en bild av

advokattiteln är ifrågasatt
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att advokater är giriga. Domarna har
viktigare uppgifter att hantera än att
bli föremål för en intern dragkamp
mellan advokater som vill erhålla of
fentliga, det vill säga skattefinansie
rade, uppdrag. Det har förekommit
skrivelser där lokala advokater, ofta
med mycket grumliga juridiska ar
gument, begär egna fördelar. Dessa
propåer inför öppen ridå är det sista
vi advokater och Advokatsamfundet
behöver just nu.

Det andra är att staten upphand
lar tjänsterna som bland annat of
fentliga försvarare, vilket sannolikt
skulle vara möjligt med undantag då
viss advokat begärs. Inget hindrar
då någon eller några aktörer att er
bjuda timarvoden betydligt under
de nuvarande. Därmed skulle kva
liteten sannolikt sänkas och vi ad
vokater skulle på sikt också skadas
ekonomiskt.
har varit
att mana till besinning, upplysa
om gällande rätt samt att påmin
na om både vad som står på spel
och vad resultatet kan bli om staten
tröttnar på vad som kan uppfattas
som gnäll från, ganska välbetalda,
advokater. Utmana inte ödet, i onö
dan.

avsikten med våra artiklar

att han
tera de offentliga uppdragen.
Det första är likabehandling, vil
ken enklast görs via listor där de
som är intresserade anmäler in
tresse och tilldelas uppdrag i tur
och ordning. Så borde det vara. Att
några domstolar har gått en hög
ljudd lokal advokatkår till mötes och
infört lokala hänsynstaganden är en
realitet, men får betraktas som fel
aktigt myndighetsagerande. Förr el
ler senare kommer saken att prövas
rättsligt om detta fortsätter.

staten har egentligen två sätt

Mats Bergh
Lina Staaf Stigsson
Ida Håmås
Jakobs Erik Werf
Advokater och delägare
i Advokaterna Bergh & Staaf
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TimeApp Advokat

för den moderna advokatbyrån

Tid är pengar och TimeApp är ett effektivt och smidigt
affärssystem, som anpassats för dagens jurist- och advokatbyråer. Det är ett säkert system, som följer Advokatsamfundets
råd och rekommendationer kring säkra IT-tjänster.

Tidredovisning

Rapporter

Det är enkelt att löpade registrera tider, kostnader/utlägg och resor på en klient och ett
ärende. Man väljer själv sina koder och priser.
Sedan kan det presenteras snyggt i form av
olika rapporter.

Här finns möjlighet till en noggran uppföljning
och redogörelse i form av flexibla och tydliga
rapporter. Man kan exempelvis titta på nedlagd tid under en önskad period, fördelat på
klient, ärende och advokat.

Register

Jävskontroll

Med hjälp av registerfunktionen är det lätt att
hålla reda på både klienter och ärenden. Man
kan också registrera uppgifter om mot- och
medpart i samband med att en klient läggs in
i systemet.

Information om en klient eller ett ärende finns
sökbart i registret. Det gör det enklare att
upptäcka och därmed kunna undvika,
eventuella jävssituationer eller intressekonflikter inom byrån.

Kostnadsräkning

Fakturering

I TimeApp Advokat finns möjligheter att
skapa kostnadsräkningar, som sedan kan
skickas till domstol. När en kostnadsräkning
är att betrakta som godkänd, kan den utan
problem omvandlas till en faktura.

Alla tider, kostnader/utlägg och resor, som
registreras kan snabbt skapas som en faktura. Systemet håller reda på vad som blivit
fakturerat och inte. Dessutom finns integration till flera ekonomi- och lönesystem.

Beställ idag på timeapp.se

www.timeapp.se

info@timeapp.se

ESSÄ

Algoritmisk orättvisa
– när domstolen är blind 
Algoritmiskt beslutsfattande blir allt vanligare inom allt fler områden. Men enligt
Charlotta Kronblad är det juridiska systemet inte riggat för en digitaliserad offentlig sektor.
Domstolarna saknar såväl möjligheter som digital kompetens för att kunna rätta till nya,
både systematiska och individuella, fel. Fast det finns en lösning på dessa problem.
Med bas i sin forskning presenterar Charlotta Kronblad fyra förändringar inom rätts
systemet som skulle motverka algoritmisk orättvisa.

I

dag fattas allt fler beslut av algo
ritmer, också inom offentlig sek
tor. Men vad händer när det blir
fel? Vad händer om den kod som ska
par besluten inte är lagenlig, och de
beslut som algoritmerna skapar blir
felaktiga? Finns det någon institu
tion som ser till att allt ställs till rät
ta? Finns det någon som följer upp,
och ser till att vartenda beslut som
en felaktig algoritm har gett upphov
till rättas, och som ser till att koden
skrivs om för att säkra upp framtida
beslut? Tyvärr ser det dystert ut. Min
forskning visar att det i dag råder en
algoritmisk orättvisa som riskerar att
drabba alla som omfattas av algorit
miskt beslutsfattande. Denna orätt
visa, som kan uppstå vid kodning,
implementering eller användning av
beslutssystem, befästs då domstolar
na är blinda för problemet och visar
en oförmåga att just ställa allt till rät
ta. Forskningen visar att det är näst
intill omöjligt för en enskild individ
att kunna bevisa att en algoritmisk be
slutsprocess varit olaglig och att algo
ritmiska beslut blivit fel.

PRESENTATION
Charlotta Kronblad
är jurist och civilekonom i grunden
och har tio års
arbetserfarenhet
från advokatbyråer,
domstol och industribolag. Hon doktorerade 2020 vid Chalmers tekniska
högskola på digital transformation och
ingår i dagsläget i ett tvärvetenskapligt forskningsteam på House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm,
där hon fokuserar på samhälleliga
konsekvenser av digital innovation.
Charlotta är också en frekvent talare
både hos Advokatsamfundet och inom
domstolsvärlden.

jag har följt, och involverat mig i,

ett
fall av algoritmiskt beslutsfattande i
Göteborg, där stadens grundskole
förvaltning 2020 använde ett felak
tigt kodat system för skolplacering
en av 12 000 elever. Den felaktiga
koden ledde till att 1 400 barn pla
cerades på andra skolor än de skulle
ha placerats på om beslutssystemet

varit kodat på rätt, och på ett lagen
ligt, sätt.1 Hundratals barn placera
des exempelvis på skolor som ligger
”nära” deras hem om man ser till
fågelvägen – men som i verklighe
ten ligger på motsatt sida Göta älv,
med timslånga pendlingsresor till
följd. Trots att praxis säger att skol
vägen (gång/cykelväg) ska vara av
görande för skolplaceringar hade
förvaltningen instruerat beslutssys
temet att placera barnen i enlighet
med geografisk närhet ur ett fågel
perspektiv.
I detta fall var det inte tekniken
det var fel på, utan det föll på kod
ningen, implementeringen och an
vändningen av systemet. Systemet
gjorde inte fel, utan felen uppkom
genom förvaltningens felaktiga in
struktioner till systemet, och för
stärktes av att förvaltningen hade
en sådan blind tilltro till teknikens
förmåga att skapa ett perfekt ut
fall, att de inte ville titta på resulta
tet av de instruktioner som de hade
matat in. De tänkte att större insyn
skulle kunna locka dem att ändra

1 www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/documents/grundskolenaemnden-granskning-av-verksamhetsaaret-2020-408633
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för digitala bevis

visst utfall manuellt, och den risken
ville de inte ta. I detta fall såg alltså
grundskoleförvaltningen inte ens
besluten innan de skickades ut, utan
tänkte att beslutsprocessen skulle
bli mer rättssäker och likvärdig på
detta sätt. Detta handhavandesätt
innebar att ett helt orimligt utfall
(med hundratals barn placerade
på fel sida av älven) inte bara und
gick att upptäckas, utan också tilläts
spridas över staden. Denna sprid
ning av felen skedde då barnen som
hade placerats på fel skolor puttade
undan andra barn i systemet (barn
som nu inte fick plats på de närlig
gande skolorna där de ville gå – ef
tersom de fylldes upp av barn från
andra sidan älven). I detta systema
tiska utfall identifierades dominoef
fekter i upp till sex led. Vilket visar
att en brist på 100 platser i centrala
stan, genom en felaktig instruktion i
systemet, kan leda till 600 felaktigt
placerade barn. Dessa fel skapades
genom en felaktigt kodad algoritm,
en aningslös hantering av resultatet
och en bristfällig uppföljning, där

de felaktiga placeringarna inte har
rättats till.
Philip Alston, FN-expert på fattig
dom och mänskliga rättigheter, har
varnat för just detta. Att offentliga
myndigheter i en iver att digitali
seras och vara ”effektiva” och ”rätt
visa”, missar risker, dolda motiv och
avgörande konsekvenser av digita
liseringen. The world is ”stumbling
zombie-like into digital welfare dys
topia”2 påstår han, vilket också ver
kar stämma med utfallet i Göteborg.
Vi riskerar att skapa en digital dys
topi. Den digitala transformationen
går för närvarande otroligt snabbt
och i denna utveckling får algorit
mer, och algoritmiskt beslutsfattan
de, en växande roll, medan det sak
nas digital kompetens hos offentliga
myndigheter samt institutioner som
tar ett faktiskt ansvar för att utveck
lingen går rätt till.
allt
så beslutsprocesser för att skapa ef
fektivitet och för att höja träffsäker
heten och likvärdigheten i beslut,

ofta automatiseras och digitaliseras

men få är medvetna om att över
gången till det algoritmiska besluts
fattandet ger upphov till andra (nya)
konsekvenser. I det algoritmiska
beslutsfattandet kan beslutet inte
längre skiljas från beslutsproces
sen, och nya typer av systematiska
fel uppkommer (såsom de omfattan
de dominoeffekterna i Göteborg).
Det går därför inte att bara byta ut
ett analogt beslutsfattande mot ett
digitalt och tro att befintlig juridisk
infrastruktur kommer att räcka för
att hantera också algoritmiska kon
sekvenser. Den digitala transforma
tionen av beslutsfattande innebär en
fundamental förändring – som inte
bara omfattar vem som fattar beslu
ten – där vi går från en mänsklig till
en artificiell aktör – utan föränd
ringen berör också hur besluten fat
tas, när och var de fattas (eller för
utbestäms), att enskilda beslut kan
ge systematiska effekter och påverka
andra beslut, vidden av eventuella
fel och hur felaktigheter kan rättas
till. Därför måste vi också förändra
sättet som vi hanterar och bedö

2 www.ohchr.org/en/press-releases/2019/10/world-stumbling-zombie-digital-welfare-dystopia-warns-un-human-rights-expert
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MIN FORSKNING VISAR
ATT DET ÄR
NÄSTINTILL
OMÖJLIGT
FÖR EN
ENSKILD
INDIVID ATT
KUNNA BEVISA ATT EN
ALGORITMISK
BESLUTS
PROCESS
VARIT OLAGLIG OCH ATT
ALGORITMISKA BESLUT
BLIVIT FEL.
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DET SAKNAS
SÅLEDES
BÅDE VERKTYG OCH
FÖRSTÅELSE
FÖR DEN NYA
DIGITALA
VERKLIGHETEN. DET
JURIDISKA
SYSTEMET ÄR
HELT ENKELT
INTE RIGGAT
FÖR EN DIGITALISERAD
OFFENTLIG
SEKTOR.

mer beslutsfattande och beslut på,
och se över vilka reella möjligheter
det finns att kontrollera och rätta
felaktiga beslut. Ytterst är detta nå
got som ankommer på våra förvalt
ningsdomstolar – att bedöma laglig
heten i beslut och beslutsprocesser
och se till att de eventuella fel som
ett felaktigt kodat beslutssystem har
gett upphov till också rättas.
Detta, om förvaltningsdomstolar
na kan rätta till sådana fel som al
goritmiska beslutssystem i offentlig
sektor skapar, har varit en drivande
fråga för min forskning och ledde
till att jag helt enkelt testade den,
genom att stämma Göteborgs stad
vid förvaltningsrätten och begära
en laglighetsprövning av algoritmen
som orsakade de felaktiga skolpla
ceringarna 2020. Genom rättspro
cessen (mål nr 6541-20) som följde,
upptäckte jag dock något mycket
allvarligare än de felaktigheter (och
olagligheter) som var inkodade i be
slutssystemet. Jag upptäckte att det
svenska rättssystemet i dag saknar
både legala verktyg och kompetens
att hantera följderna av algoritmiskt
beslutsfattande. Och att det därför
saknas reella möjligheter till rättslig
upprättelse när algoritmiskt besluts
fattande blir fel. Trots att felen och
den olagliga kodningen i Göteborg
senare har befästs, genom att sta
dens revisorer riktade skarp kritik
mot grundskoleförvaltningen och
klargjorde att förvaltningen gjort
flertalet allvarliga fel i hanteringen,
och kodningen, av systemet3 – så vi
sade det sig omöjligt att vinna det
ta mål. En omöjlig bevisbörda föll

FELEN I DET ALGORITMISKA BESLUTSSYSTEMET
I Göteborgsfallet samspelade en mängd felaktigheter till omfattningen på det defekta
utfallet, men i grova drag handlade det om:
1. att förvaltningen valde att se sin egen regel om att placera barn max 8 km från
hemmet som en approximativ, snarare än en absolut, gräns;
2. att förvaltningen hade lagt in felaktiga adresser till ett antal skolor;
3. en felaktig instruktion/kodning av systemet – att placera ut barn i enlighet med
distansen till skolor räknat på fågelväg i stället för gång/cykelväg;
4. att förvaltningen i strid med skollagen instruerade systemet att prioritera geografiska parametrar före föräldrarnas val av skolor;
5. att dominoeffekter tilläts multiplicera de fel som uppkom; och
6. att förvaltningen vid rättningen av vissa felaktiga beslut inte tog hänsyn till att
andra barn hade bättre rätt till dessa platser.
Sammantaget innebar dessa felaktigheter att minst 1 400 barn placerades på
skolor som de inte sökt, och där de inte hade placerats om beslutssystemet hade programmerats på korrekt sätt (Göteborgs stads revisionsredogörelse, 2021).
Notera att automatiserat beslutsfattande på kommunal nivå inte var tillåtet överhuvudtaget vid tidpunkten för detta fall, 2020 (vilket adderar till problematiken och dess
olaglighet). 450 fel rättades av grundskoleförvaltningen innan terminsstarten (de fel
som kunde härledas till att det egna regelverket inte följts – punkten 1 ovan), medan
resterande felplacerade barn i stor utsträckning har fått gå kvar på de skolor där de
blev placerade av algoritmen.

nämligen på mig som sökande, att
bevisa innehållet i den algoritm som
jag aldrig fick tillgång till. Analyser
av det faktiska utfallet – med hund
ratals barn placerade på fel sida äl
ven – räckte inte som bevisning,4
och domstolen valde att varken
skifta bevisbördan eller använda sin
undersökningsplikt för att begära ut
aktuell algoritm. Rättsläget pekar på
en blindhet för nya digitala makt
obalanser där enskilda inte har in
syn i, eller tillgång till, den kod som
ligger till grund för beslut som rör
dem, samt på en blindhet för digi
tala frågeställningar och digitala be
vis. Det saknas således både verktyg
och förståelse för den nya digitala
verkligheten. Det juridiska syste
met är helt enkelt inte riggat för en
digitaliserad offentlig sektor. Detta

innebär att domstolarna saknar så
väl möjligheter som digital kompe
tens för att kunna rätta till nya, både
systematiska och individuella, fel.
på dessa pro
blem. Med bas i min forskning vill
jag presentera fyra förändringar
inom rättssystemet som skulle mot
verka algoritmisk orättvisa, och som
jag anser att vi behöver genomföra
för att garantera en fortsatt rättssä
kerhet i en digital kontext. Dessa är:

det finns dock en lösning

1. Att det bereds möjlighet att
överklaga (eller laglighetspröva)
koden i algoritmiska beslutssystem, och inte bara de individuella beslut som systemen genererar. Användandet av algoritmiska
beslutssystem ger en systematik i de

3 Stadsrevisionens revisionsredogörelse. Rapporten bygger på en grundlig undersökning med access till algoritmen och omfattande
simuleringar i beslutssystemet, länk till rapporten finns i not 1.
4 Två publicerade rapporter som föräldranätverket upprättat (baserat på uppgifter kring faktiska placeringar samt ”reverse engineer
ing” av koden) anfördes som bevis, liksom en revisionsrapport från grundskoleförvaltningen.
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beslut som faller ut, och individu
ella lösningar kan aldrig vara svaret
på systematiska problem. Snarare är
det så att individuella lösningar (el
ler rättningar) skapar följdproblem i
systemet. För systematiska fel krävs
systematisk rättning, och för att det
ska vara möjligt måste algoritmiska
beslut gå att överpröva på en över
gripande nivå, som innefattar laglig
hetsprövning av hela systemet och
dess underliggande kod.
2. Att det efter individuella domslut som faller ut till den sökandes fördel sker en genomlysning,
och rättning, av kod, samt eftersökning och rättning av ytterligare fel som koden orsakat. Om en
enskild får rätt mot ett algoritmiskt
beslut bör ansvarig offentlig aktör
också få ansvar för att gå igenom
det system som föranlett felet, och
felsöka det. Om felet härrör från in
korrekta indata så är felet troligtvis
individuellt, men om felet kan härle
das till felaktig kod, så bör det ligga
på den offentliga aktörens ansvar att
rätta till koden, samt att undersöka
om koden resulterat i andra felakti
ga beslut och erbjuda rättning också
av dem, även om de besluten inte
har överklagats.
3. Att bevisbördan för automatisering och systematik placeras
på den part som har tillgång till
algoritmen, och som har kunskap
om de arbetsprocesser som omgärdat algoritmens implementering. Att som i dag placera bevis
bördan på sökanden är helt orimligt,

speciellt mot bakgrund att Kammar
rätten i Stockholm förra sommaren
(mål nr 2598-21) fastslog att digitalt
material som är knöligt att ta fram
faller utanför begreppet offentlig
handling. Det är således i stort sett
omöjligt för individer att bevisa sin
rätt när ett algoritmiskt beslutssys
tem fallerar, om den offentliga ak
tören som tillämpat algoritmen inte
lämnar ut den.
4. Att domare och domstolar får
ökade resurser att satsa på digital kompetens för att kunna bedöma digital bevisning, samt att
de får tillgång till testmiljöer där
beslutsalgoritmer kan testköras
och utvärderas. För att försäkra
oss om fortsatt rättssäkerhet så mås
te Domstolsverket höja den digitala
kompetensen hos domarkåren, och
se till att de har möjlighet att bedö
ma den bevisning som anförs. Detta
handlar inte bara om kompetens att
bedöma lagligheten i beslutsalgo
ritmer, utan kan också handla om
andra bevisfrågor gällande positio
neringsdata (från mobilmaster) i
brottmål, värdering av avkrypterad
bevisning, förståelse av brottslig
het i, och genom, kryptovalutor och
virtuella världar, samt invändningar
kring deepfake. Dessutom behöver
vi säkra testmiljöer där utfall av oli
ka algoritmiska beslutssystem kan
simuleras och beslutsalgoritmernas
laglighet kan utvärderas.

ras av den ögonbindel som Justitia
bär. Den markerar att hon är blind
för inflytande och otillbörlig påver
kan. Min forskning visar dock att
den senaste tidens snabba digitali
sering har lett till en annan typ av
blindhet – där domstolarna i dags
läget är blinda för digital bevisning.
Detta måste förändras. Jag menar
att domstolarna måste öppna ögo
nen för samhällets digitalisering och
lära sig att hantera, och rätta till, de
eventuella fel som uppstår. Vi kan
inte snubbla fram likt ”zombier”
längre – utan måste öppna ögonen
och se den digitala verkligheten för
vad den är, och uppdatera rättssys
temet för digitalisering. Jag hoppas
att denna artikel kan vara startskot
tet för en diskussion kring digitali
seringens krav på rättssystemet och
hur vi kan anpassa det för algorit
miskt beslutsfattande. Jag tror att
det är avgörande att jurister är med
i denna diskussion och deltar i den
tekniska utvecklingen så att vi kan
säkerställa att etiska överväganden
görs, och att juridiken byggs in på
rätt sätt i samhällets automatiserade
och digitaliserade system. Detta är
särskilt aktuellt då automatiserat
beslutsfattande på kommunal nivå
just har blivit lagligt, genom en
lagändring den 1 juli 2022.5 Det är
därför hög tid att vi diskuterar hur
vi ska hantera de risker som det
algoritmiska beslutsfattandet bär
med sig.

har tidigare
lyfts som en garanti för rättssäker
heten i samhället och symbolise
att domstolen är blind

VI KAN INTE
SNUBBLA
FRAM LIKT
”ZOMBIER”
LÄNGRE –
UTAN MÅSTE
ÖPPNA
ÖGONEN
OCH SE DEN
DIGITALA
VERKLIGHETEN FÖR VAD
DEN ÄR, OCH
UPPDATERA
RÄTTS
SYSTEMET
FÖR DIGI
TALISERING.

Charlotta Kronblad
Forskare (postdoktor) vid
House of Innovation,
Handelshögskolan i Stockholm

5 SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner
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Försvararen
måste
upprätthålla
oberoendet
mot klienten
– Däremot är försvararrollen
speciell – särskilda utmaningar
kan uppkomma för advokater
med försvararuppdrag. Det är
viktigt att försvararen upprätt
håller en självständig och obe
roende ställning mot den miss
tänkte i alla avseenden. Det är
en grundläggande förutsättning
för att advokaten ska kunna ta
tillvara den misstänktes rätt med
nit och omsorg och verka för sa
kens riktiga belysning, som för
svararens uppgift uttrycks i rät
tegångsbalken. Klienten kan
framföra krav el
ler önskemål som är
Advokat Biörn Riese,
svåra att tillbakavisa,
ledamot av disciplin
om försvararen är för
nämnden, förklarar
nära den misstänkte,
att utgångspunkten
säger Biörn Riese.
för beslutet är för
Advokaten i beslu
svararens oberoende:
tet förordnades först
– Ett vänskaps- el
till offentlig försvara
ler kärleksförhållan
re för klienten som
de med en person
maren 2019. Våren
innebär generellt sett
2020 inledde hon en
inte i sig något hinder
personlig
relation
för en advokat att åta Biörn Riese.
med honom, och
sig ett uppdrag för
därefter åtog hon sig ytterligare
personen. Men utgångspunk
uppdrag för honom. Disciplin
ten i det här fallet är att det gäl
nämnden skriver i sitt beslut att
ler ett försvararuppdrag, och då
advokaten inte borde ha åtagit
förhåller det sig annorlunda, sä
sig några försvararuppdrag för
ger han.
klienten efter att den personli
Strängare advokatetiska regler
ga relationen inleddes. I mitten
gäller inte för försvarare än för
av september 2020 frånträdde
andra advokater.
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advokaten ett uppdrag där hon
hade biträtt klienten vid ett po
lisförhör, efter påpekande från
åklagaren att det var olämpligt
att hon hade ett sådant uppdrag
med hänsyn till hennes relation
till klienten.
disciplinnämnden konstaterar att ad

vokaten allvarligt har åsidosatt
sina plikter som advokat genom
att åta sig ytterligare uppdrag för
klienten efter att hon hade in
lett en relation med honom och
frånträda uppdragen först efter
åklagarens påpekande.
Advokaten hade också ett an

tal ekonomiska transaktioner av
olika slag med klienten, som inte
följde av försvararuppdraget,
bland annat genom att låta klien
ten uppehålla sig i hotellrum och
i en lägenhet som hon hade hyrt,
betala utgifter för klienten, swisha
pengar till klientens släktingar,
göra det möjligt för klienten att
få tillgång till ett konto som till
hörde henne och låta klienten
disponera hennes bil. Genom allt
detta bröt hon mot förbudet mot
ekonomiska transaktioner med
klienten och bröt därigenom all
varligt mot god advokatsed.
Klienten var inblandad på den
ADVOKATEN NR 6 • 2022
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I juni uteslöt Advokatsamfundets disciplinnämnd en advokat
ur samfundet i ett uppmärksammat ärende. Advokaten
hade inlett en relation med en
klient, som var både misstänkt
för och utsatt för allvarliga
brott, och som hon var offentlig
försvarare och målsägandebiträde för. Genom sitt agerande
hamnade hon i ett sådant beroendeförhållande till klienten att
hon inte kunde upprätthålla den
oberoende ställning som krävs
av en försvarare.

ETIK
Advokatsamfundspodden
om advokatetik och brott
Det fjortonde avsnittet av
Advokat
samfunds
podden har
rubriken
”Advokat
etik och åtal mot uteslutna ledamöter”. I avsnittet diskuteras hur
det är ställt med etiken bland Sveriges advokater och om det är ett
växande problem att brottmålsadvokater hjälper till att begå?
Avsnittet diskuterar också vad disciplinnämnden gör åt advokater
som inte följer advokatetiken och
hur disciplinnämnden arbetar.
I poddavsnittet medverkar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, brottmålsadvokaten Henrik Olsson
Lilja samt advokat Bo Ahlenius,
som har lång erfarenhet av arbetet i disciplinnämnden och av att
utbilda jurister i advokatetik, samt
Lotty Nordling, tidigare offentlig
representant i disciplinnämnden.
anchor.fm/advokatsamfundspodden

Hemställan om höjd
straffavgift inlämnad

ena sidan av en konflikt mellan
kriminella gäng. Enligt disciplin
nämnden är det utrett att advoka
ten lämnade uppgift till sin klient
och till en annan person om nam
net på en presumtiv klient från
den andra sidan i konflikten, som
hade sökt advokaten på hennes
kontor. Advokaten hade inte rätt
att föra den informationen vida
re. Genom att ändå göra det, bröt
hon mot god advokatsed.
I beslutet konstaterar disci
plinnämnden att advokaten ge
nom sitt agerande flagrant har
brustit i kravet på integritet och
oberoende mot klienten. Det har
ADVOKATEN NR 6 • 2022

inte varit fråga om någon ensta
ka händelse där advokaten har
agerat i strid med vad som för
väntas och krävs av en advokat,
särskilt av en försvarare.
– Nämnden fann att det har
funnits en risk för att advoka
ten har jämnat vägen för klien
tens brottsliga verksamhet, och
att hon i vart fall främjade kli
entens intressen på ett otillbör
ligt sätt. Sammantaget ansågs
det hela innebära att advokaten
hamnade i ett sådant beroende
förhållande till klienten, att hon
inte hade den fria och obero
ende ställning mot honom som

krävdes för att fullgöra försva
raruppdraget, säger Biörn Riese.
bedrev ad
vokaten inte sin verksamhet på
ett sätt som främjar det goda
rättssamhället. I stället har hen
nes agerande allvarligt äventyrat
advokatens kärnvärden, särskilt
upprätthållandet av oberoende
och integritet. Disciplinnämn
den fann att omständigheterna
var synnerligen försvårande och
uteslöt advokaten.
Beslutet om uteslutning har
överklagats till Högsta domsto
len. ¶

enligt disciplinnämnden

Advokatsamfundet lämnade i juni
en hemställan till Justitiedepartementet om lagändringar för att
kunna höja straffavgiften för advokater som allvarligt bryter mot
god advokatsed.
Straffavgiften får i dag vara
lägst 1 000 kr och högst 50 000
kr. Högsta belopp har inte ändrats
sedan 1997. I september 2021
presenterade Advokatsamfundets
styrelse ett förslag om nya nivåer
på straffavgiften med ett lägsta
belopp om 10 000 kr och ett högsta belopp om 250 000 kr.
Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni beslutade om
stadgeändringar för att göra de
nya reglerna möjliga. Nu krävs att
regeringen och riksdagen agerar
för lagändringar, innan nya straffavgiftsbelopp kan tillämpas.
Advokatsamfundets hemställan
ska behandlas av Justitiedepartementet, som sedan kan föreslå
riksdagen att ändra i rättegångsbalken.
Läs mer på s. 8.
47

Allt en advokatbyrå
behöver
Vi erbjuder
• Modern ärendehantering
• Digital och snabb fakturering
• Färdiga integrationer till bl. a. Fortnox,
Hogia, NetDocuments, 0365
• Microsoft Azure molntjänst
(databas i Sverige)
• Trygg implementering
• Förstklassig kundsupport på svenska

Boka demo
www.csilawyer.se

Vi har över 3000 nöjda användare
på ledande advokatbyråer i
Norden och Baltikum.

Vägen till effektiv kompetensutveckling!
Distansutbildning parallellt med jobb
är signum för xpectums interaktiva
kurskoncept Diplomerad Paralegal.
Distansutbildningen Paralegal har en effektiv studietid på 20 veckor
som kan fördelas ut under 18 månader. Våra professionella handledare
tar hand om kursdeltagaren hela vägen fram till examen!

Scanna in QR koden så kommer
du direkt till mer info om utbildningen.
www.xpectum.se

AKTUELLT

Affärsjuristernas pro bonoarbete är här för att stanna
MÅNADENS ADVOKAT
MALIN LEFFLER
Malin Leffler, delägare på Roschier Advokatbyrå i Stockholm, är styrelseordförande i föreningen Beredskapslyftet.

Vad är Beredskapslyftet?
– Beredskapslyftet är en ideell
förening vars syfte är att mobi
lisera resurser från näringsli
vet för att stötta samhället vid
kriser och när det gäller andra
samhällsproblem där närings
livet har unik förutsättning att
hjälpa till.

– Ja, det är många på Roschier
som har hjälpt till med projek
ten, både i Sverige och Finland
– inte minst när det gäller akti
vitetscentren för ukrainska barn
på Nordiska museet och Teknis
ka museet i Stockholm och på
Nationalmuseum i Helsingfors.

Vad får du personligen ut av att engaHur kom det sig att
gera dig i pro bonodu blev ordförande?
DEN SIDAN AV
arbete?
– Beredskapslyf
VAD EN ADVOKAT
– Det viktigaste är
tet var ett initiativ
förstås att det känns
som togs av Wal
KAN BIDRA
bra att göra något
lenbergstiftelserna,
MED TROR JAG
konkret för att hjäl
Novare och Sophia
IBLAND GLÖMS
pa andra. Men det
hemmet Högsko
BORT – VI HAR
ger också energi att
la under pandemin
för att omskola ka
STORA NÄTVERK! få samarbeta med
de andra i Bered
binpersonal
som
skapslyftet – inte
friställts från SAS
minst initiativtagarna Fredrik
så att de kunde stötta vården.
Hillelson och Oscar Stege Unger
Jag hörde av mig för att fråga
och hela teamet på Novare som
om de behövde hjälp med legala
har bidragit enormt till Bered
frågor. De nappade, och när det
skapslyftet. Det är kul att jobba
bestämdes att Beredskapslyftet
med dynamiska, smarta och en
skulle bli en ideell förening fick
gagerade människor.
jag frågan om jag ville vara ord
förande i styrelsen.
Varför har Roschier valt att engagera sig i pro bono-arbete?
Vad kan du som advokat tillföra?
– Roschier har sedan länge ett
– Juridisk rådgivning, förstås,
omfattande pro bono-program
och vana att sköta administra
med flera fasta pro bono-part
tion och stora projekt. En an
ners och en öppen inställning
nan sak är också att mitt ”van
till nya engagemang. Vi tycker
liga jobb” – som ansvarig för
att det är viktigt att bidra till
Roschiers team för företagsför
samhället, och det är uppskat
värv – gett mig ett brett kon
tat av mina kollegor – många
taktnät. Den sidan av vad en
vill hjälpa till!
advokat kan bidra med tror jag
ibland glöms bort – vi har stora
Tycker du att fler advokater/adnätverk!
vokatbyråer borde engagera sig i
pro bono-arbete?
Bidrar Roschier med juridisk
– Jag uppfattar att många är en
kompetens till föreningen på flera
gagerade i pro bono-arbete i dag,
sätt?
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men för den som inte är det kan
jag verkligen rekommendera att
sträcka ut en hand till en NGO
och erbjuda sin hjälp eller föreslå
ett samarbete med en klient för
ett gott ändamål. En sak som vi
börjat se och som jag gärna skul
le se mer av är samarbete även
mellan byråer i pro bono-frågor.
Borde Advokatsamfundet införa
en rekommendation till ledamöterna om pro bono-arbete?
– Det ligger i advokatens roll
att bidra till att stötta samhället,
men eftersom samfundets med
lemmar är så olika vad gäller

storlek och verksamhet tror jag
det kan vara svårt att utforma re
kommendationer på ett rättvist
sätt. Dessutom undrar jag om
det behövs, jag har intrycket att
mindre byråer, särskilt human
jurister, stått för en stor del av
kårens pro bono-verksamhet se
dan länge. Och även om vi må ha
vaknat senare så tror jag att af
färsjuristernas pro bono-arbete
är här för att stanna.
Har du något tips till advokater
som vill engagera sig?
– Ja! Gör det. Det är väldigt ro
ligt! ¶
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Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

Gerald Nagler har avlidit
Människorättsaktivisten Gerald Nagler,
grundare av organisationen Civil Rights
Defenders, gick bort den 23 juli 2022, 92 år
gammal. Gerald föddes 1929 i en judisk familj
i Wien. Familjen flyttade 1931 till Stockholm,
där den tog emot judiska flyktingar.
Gerald Nagler blev på 1970-talet engagerad i situationen för oppositionella i
Sovjetunionen, och reste till Sovjet där han
bland andra träffade fredspristagaren Andrej Sacharov. Han grundade därefter 1982
Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, senare Civil Rights Defenders,
och var dess styrelseordförande 1992–2004.
Nagler var också 1984 medgrundare till
Internationella Helsingforsfederationen för
mänskliga rättigheter och var dess förste
generalsekreterare i Wien 1984–1992.

Advokat favorit till
justitierådsposten
Advokat Martin Nilsson, tidigare delägare på
Mannheimer Swartling sedan 2003, föreslås
av Domarnämnden som nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Domarnämnden har Nilsson ”gedigen erfarenhet av arbete
som advokat med spetskompetens inom skatterätt och finansmarknadsrätt”. Referensgivare har beskrivit honom som ”en av Sveriges
främsta jurister inom företagsbeskattning”.

Tingsrätt byter namn
Advokatsamfundet i Prideparaden
Under mottot ”Advokater för mänskliga rättigheter” deltog Advokatsamfundet i årets Prideparad i
Stockholm den 6 augusti. Deltagarna i advokatsektionen i paraden bar flaggor och T-shirts med den
nämnda parollen.

Hudiksvalls tingsrätt byter i höst namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft
den 1 november, i anslutning till att tingsrätten
flyttar in i nya lokaler vid Lillfjärden i Hudiksvall.
Enligt Domstolsverket anknyter det nya namnet
till gammal praxis för namn på domstolar.

Nya uppdrag och utmärkelser
Stefan Balazs inträdde som delägare i Baker McKenzie den 1 juli.

l Advokat

Daniel Daun och
Victor Ericsson vid Vinges Malmö- respektive Stockholmskontor har valts in till nya delägare
från och med 1 januari 2023.

l Advokaterna

l Pär

Johansson, Gabriel Zsiga,
Oscar Anderson och Mikael Bol�ling är från den 1 september delägare i Gernandt & Danielsson.
l Konkurrensrättsadvokaten

Emma Johansson har anslutit till
Roschiers konkurrensrättsteam i
Stockholm.
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har utsett Mattias
Larsson till ny generaldirektör
och chef för Brottsförebyggande
rådet. Han tillträder sin tjänst
den 1 oktober 2022 och kommer närmast från en tjänst som
departementsråd och chef för
straffrättsenheten vid Justitiedepartementet.

l Regeringen

l Vladimir

Bastidas, docent i
Europarätt, tillträdde den 1 juli
som ny prefekt för juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Han efterträdde professorn i
civilrätt, Bengt Domeij.

l Eleonora

Rosati, professor i
immaterialrätt vid Stockholms

universitet, får Adepipriset 2022.
Priset delas ut av den spanska
föreningen Adepi, som varje år
uppmärksammar personer som
försvarar och utvecklar immateriella rättigheter.
l Mattias

Dahlberg, professor i
finansrätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, har som
en av fyra forskare vid Uppsala
universitet tilldelats den äldre
Gustaf Adolfsmedaljen för betydelsefulla insatser.
Anna Jonsson
Cornell har av Europarådets
ministerkommitté valts till Sveriges representant i Europeiska

l Professor

kommittén till förhindrande av
tortyr (CPT).
l Per Hjort har utsetts till chefsrådman vid Värmlands tingsrätt.
l Göran

Nilsson har utsetts till
hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten
för Västra Sverige.

l Regeringen

har förordnat
Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, att ingå som expert i
”Utredningen om barn och unga i
samhällets vård”.

l Fredrik

Holmberg har av
regeringen utsetts till ny över
direktör vid Skatteverket.
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Om du får in Sveriges
största konkurs
imorgon

Då skulle du förmodligen
anlita PS Auction.
PS Auction AB – Med start 1958 som ett traditionellt
auktionsbolag är PS Auction idag Sveriges största
aktör för konkurser på nätauktion med över 4 miljoner
besökare på hemsidan.
Våra handläggare värderar, dokumenterar och
publicerar ert konkursbo på auktion. Efter försäljning
sköter vi kontakten med köpare och säkerställer att ni
får era pengar. Ni behöver inte göra någoting.
Kontakta oss så hjälper vi er:
0771-10 11 00
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JURIDISKA BIBLIOTEKET
Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se
LÄSTIPS

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område
Författare: Fredrik
Rådman, Therése
Fridström Montoya
Förlag: Norstedts
Juridik
Regler om sekretess
gäller inom socialtjänsten för uppgifter
om den enskildes personliga förhållanden.
Reglerna anses dock
i många fall snåriga och svåra att tillämpa,
inte minst på grund av de många undantagssituationer då sekretessen får vika för andra
intressen. Boken behandlar ett antal av dessa
sekretessbrytande bestämmelser som gäller
till förmån för enskilda och/eller andra myndigheter. I denna uppdaterade andra upplaga
behandlas bland annat nya bestämmelser som
gör det möjligt för socialtjänsten att lämna
uppgifter till brottsutredande myndigheter.
Författarna lyfter också fram många exempel
på hur reglerna har tolkats av domstolar och
Justitieombudsmannen.
Aktiebolagets och försäkringsföretagets
organisation
Författare: Alexander
R. Besher
Förlag: Norstedts
Juridik
Boken belyser aktiebolagets och försäkringsföretagets organisation och fokuserar
särskilt på styrelsens
och den verkställande
direktörens funktion

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2022 om inte annat anges.
Andrews, Oskar: Borgenärskollektiv : en studie av fyra
borgenärskollektivs rättsliga
klassificering (Jure. 578 s.
Diss. Stockholms universitet,
2022)
Bengtsson, Bertil: Produktansvaret : en översikt / Bertil
Bengtsson, Harald Ullman
(5. uppl. Iustus. 134 s.)
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och ansvar. Utöver svensk associationsrätt
behandlas brittisk, irländsk, fransk, tysk,
dansk, finsk och norsk associationsrätt samt
hur begreppet förvaltnings-, lednings- eller
tillsynsorgan (FLT-organ) har implementerats
i dessa rättsordningar. Vidare analyseras en
rad centrala associationsrättsliga frågeställningar av vikt framför allt med avseende på
styrelsen och den verkställande direktören.
Verket fyller en lucka i svensk rättslitteratur
eftersom det har saknats en framställning
som på djupet behandlar både aktiebolag och
försäkringsföretag ur ett associationsrättsligt
perspektiv.
JUBILEUMSBOK

”Lagens öga”
– Hovrätten
över Skåne
och Blekinge
firar 200 år
Hovrätten över
Skåne och
Blekinge
instiftades
och invigdes år 1821,
ursprungligen med
säte i
Kristianstad. Domstolens 200-årsjubileum
har uppmärksammats på olika sätt under
2021/2022, bland annat med utgivningen av
boken Lagens öga : Hovrätten över Skåne och
Blekinge 1821–2021. Boken, skriven av rättshistorikerna Kjell Åke Modéer, professor emeritus, och Martin Sunnqvist, docent vid Lunds
universitet, berättar om hovrättens 200-åriga
historia men beskriver även de rättsliga förhållandena i Skåne och Blekinge innan hovrätten fanns. Boktiteln ”Lagens öga” anknyter
bland annat till Esaias Tegnérs kända vers till
hovrätten vid dess inrättande. Boken är utgiven av Institutet för rättshistorisk forskning
och ingår i serien Rättshistoriska studier.

BRÅ rapport 2022:2: Tore 2 : en
myndighetsgemensam insats
mot organiserad brottslighet
i Södertälje (Stockholm : BRÅ,
2022)
Ersättning vid personskada /
Madeleine Randquist, red.,
Malin Christensson, Magnus
Granlund, Lars Lund, Christer
Olofsson, Jimmie Söndergaard & Fredrik Wernheden
(28. uppl. Studentlitteratur.
956 s.)

ANTOLOGI

Ändrade förhållanden, Johan Axhamn,
Birgitta Nyström, Ola Svensson, red.,
Norstedts Juridik
Principen att avtal ska
hållas är centralt inom
avtalsrätten. Trots
denna grundläggande
princip förekommer
situationer där skyldigheten att följa ingångna avtal inte kan hållas
på grund av ändrade
förhållanden. I denna
antologi presenteras
12 uppsatser som undersöker frågan om ändrade förhållanden i avtalsrelationer utifrån olika juridiska perspektiv. Flera av uppsatserna
är skrivna mot bakgrund av aktuella händelser
som covid-19-pandemin och dess åtgärder,
medan andra har mera generella infallsvinklar
på avtal och ändrade förhållanden. Boken är
utgiven inom ramen för ACLU:s (Affärsrättsligt
centrum vid Lunds universitet) verksamhet
och är den tredje boken ACLU publicerar.
FESTSKRIFT

A life in criminology : Festschrift
to Jerzy Sarnecki, Robert Andersson,
Paula Wahlgren, red., Iustus
Professor emeritus
Jerzy Sarnecki har i
flera decennier varit
tongivande inom
svensk kriminologi,
särskilt vad gäller
ungdomsbrottslighetens utveckling och
omfattning – som forskare, lärare, expert i
flera statliga utredningar, författare, debattör med mera. A life in
criminology är en hyllning till honom och hans
bidrag till ämnet kriminologi. Boken innehåller
artiklar från en rad vänner och kollegor inom
områdena straffrätt, kriminologi och kriminalpolitik.

Etiska perspektiv på polisarbete /
Rolf Granér, Malin Wieslander,
red. (Studentlitteratur. 284 s.)
Festskrift till Maarit JänteräJareborg / redaktörer: Marie
Linton & Mosa Sayed (Iustus.
2022. 358 s.)
Grauers, Folke: Ekonomisk familjerätt : makars & sambors
egendom & bostad, gåva, arv,
testamente & boutredning (10.
uppl. Norstedts Juridik. 286 s.)
Jul Clausen, Nis: Sikkerhed i

fordringer / Nis Jul Clausen,
Camilla Hørby Jensen (9. udg.
København : Karnov Group,
2021. 185 s.)
Kragh, Martin: Det fallna imperiet
: Ryssland och väst under
Vladimir Putin (Fri tanke.
339 s.)
Landeman, Marc: Markåtkomst
ersättning (Jure. 706 s. Diss.
Uppsala universitet, 2022)
Law, AI and digitalisation / eds.
Katja de Vries and Mattias
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BOKTIPSET: ANDERS PERKLEV

Romaner behöver inte vara så långa
Anders Perklev, hovrättspresident i Svea hovrätt, läser
gärna en god roman, helst en
koncentrerad berättelse som
dröjer sig kvar i tanken.

FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

Hinner du läsa något på fritiden,
och vad ligger i så fall på ditt
nattduksbord?
– Jag kan inte skryta med att
jag läser så väldigt mycket på
fritiden. Det blir de böcker som
jag ramlar över och som av en
eller annan anledning fångar
intresset. Just nu är nattduks
bordet tyvärr tomt, men nyli
gen läste jag Löpa varg av Ker
stin Ekman. Det är en finstämd
skildring av att mogna och få
nya perspektiv och av vårt för
hållande till naturen. Dessför
innan läste jag, något otippat,
Den unge Werthers lidanden
av Goethe – sjuttonhundrata
lets store influencer. (Goethe
utbildade sig faktiskt till ju
rist och skrev en avhandling
om kyrkorätt, men rönte stör
re uppmärksamhet för sina an
dra verk.)
Skönlitteratur eller facklitteratur – vilket föredrar du?
– Skönlitteratur. Det är här
ligt att sugas in i en god roman
helst redan från första sidan
och att sedan leva med dess
imaginära värld för sitt inre
öga. Att läsa facklitteratur blir
mer en upptäcktsfärd i jakt på
intressanta fakta och slutsatser.
Det har också sin charm.
Vilken är din starkaste läsupplevelse i livet?

Dahlberg (Iustus. 543 s. De lege
; 2021)
Lind, Göran: Sambolagen m.m. : en
kommentar (2. uppl. Norstedts
Juridik. 377 s. Blå biblioteket)
Polisiärt arbete i utsatta områden : utmaningar och möjligheter / Mehdi Ghazinour, Malin
Eriksson, red. (Studentlitteratur. 290 s.)
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– I min ungdom läste jag
Främlingen av Albert Camus.
Den satt som en smäck hos
min grubblande tonårssjäl, och
väckte ett intresse för existen
tialismens lite halvdystra livs
filosofi. En annan stark läsupp
levelse långt senare i livet var
Stoner av John Williams. Jag
tycker att romaner inte behö
ver vara så långa. Hellre då en
koncentrerad berättelse som
dröjer sig kvar i tanken långt
efter att bokens sista sida är
läst. På det temat vill jag ock
så nämna Dagarnas skum av
Boris Vian, en gripande histo
ria framställd i surrealismens
form.

Ramberg, Jan: Allmän köprätt /
Jan Ramberg och Johnny
Herre (10. uppl. Norstedts
Juridik. 309 s.)
Samuelsson, Per: AB 04 : en
kommentar (3. uppl. Norstedts
Juridik. 547 s.)
Tørum, Amund Bjøranger: Reassuransekontrakter : norsk og
nordisk rett i komparativ belys-

Vilken bok skulle du köpa till en
god vän just nu?
– Om det är en vän som lik
som jag är uppväxt i Helsing
borg skulle jag köpa Sundets
röda nejlikor av Conny Palm
kvist. Det är en verklighets
baserad berättelse om hur
svenska poliser och den dans
ka motståndsrörelsen samarbe
tade under kriget för att hjälpa
flyktingar att ta sig över Öre
sund. Boken är ett tidsdoku
ment, men samtidigt en kus
ligt aktuell skildring av att
med mod och av medmänsklig
het trotsa en ockupationsmakt
som demonstrerar sin absoluta
ondska.

ning (Oslo : Universitetsforl.
434 s.)
Uppsatser om ansvarsbegränsande försäkringsvillkor /
[med bidrag av] Bertil Bengtsson, Anders Holm, Svante O.
Johansson, Britta Behrendt
Jonsson, Birger Nydrén, Marcus
Radetzki, Jessika van der Sluijs,
Harald Ullman (Jure. 254 s.)

Maria-Pia Hope om jämställdhet
Det borde vara marknadsstandard
att jämställdhetsgranska bolag
innan uppköp, ansåg advokat Maria-Pia Hope, vd för advokatbyrån
Vinge, som intervjuades i Svenska
Dagbladets näringslivsdel tisdagen den 9 augusti. Maria-Pia Hope
berättade i artikeln om förra årets
transaktionsrekord. Vinges arbete
för jämställdhet i näringslivet,
liksom svårigheterna att nå upp
till hälften kvinnor bland byråns
delägare togs också upp.

Generalsekreteraren
i debatt med liberaler
”Kriminella advokater hotar rättsstaten” hävdade liberalerna Johan
Pehrson, Juno Blom och Paulina
Brandberg i en debattartikel i
Svenska Dagbladet den 14 juli
där de också föreslog ytterligare
åtgärder för att förhindra fusk
och olämpligt beteende bland
brottmålsadvokater. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia
Edwall Insulander bemötte kritiken och påpekade att Advokatsamfundet redan tar allvarligt på
etiska övertramp bland advokater,
men att den etiska nivån på kåren
som helhet är god. I en slutreplik
den 19 juli ansåg de liberala debattörerna att problemen i advokatkåren är mer omfattande än
generalsekreteraren vill medge.

Åhman, Karin: Grundläggande
rättigheter och juridisk metod :
2 kap. RF, Europakonventionen
och EU:s stadga och deras til�lämpning (3. uppl. Norstedts
Juridik. 147 s.)

Alla nyheter hittar
du på Juridiska
bibliotekets webbplats
advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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BIDRAG TILL STUDIER
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond
har som ett ändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran
av behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.
Bidrag kan medges till postgymnasiala studier, företrädesvis till vissa kostnader för utbytesterminer vid
utländskt universitet inom ramen för en högskoleutbildning men även andra postgymnasiala studier kan ge
rätt till bidrag. Bidrag kan också medges till fleråriga utbildningar som endast tillhandahålls mot ersättning.
I sådana fall kan dock bidragsbeloppet per termin begränsas. Vidare skall sökanden uppvisa godtagbara
studieresultat för den föregående terminen innan bidrag för en ny termin kan medges.
Sökanden måste vara barn till advokat eller tidigare advokat. Sökanden måste dessutom ha uttömt alla andra
möjligheter till finansiering på egen hand, typiskt sett maximala studiebidrag och studielån samt större egna
tillgångar. Föräldrarnas ekonomi har således ingen betydelse.
Till ansökningshandlingarna skall bifogas komplett ekonomisk redogörelse för sökt studieperiod,
se bifogad mall på hemsidan.
Sänd ansökan per e-post till Sara.Kihlberg@advokatsamfundet.se senast den 26 september 2022.
Stiftelsens sekreterare Sara Kihlberg kan nås på tel. 08-459 03 00.
www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/
Sveriges-advokatsamfunds-Understodsfond/

EKONOMISKT UNDERSTÖD
Stiftelsen Emil Heijnes Fond
har som ändamål att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka advokater, änkor
efter advokater eller främja vård, fostran eller utbildning av behövande barn
till advokater, förutvarande advokater och avlidna advokater.
Understöd kan medges till sökanden som tillfälligt har kommit i ekonomiskt trångmål pga större och/
eller oförutsedda utgifter för till exempel tandvård, särskild läkarvård eller liknande.
Periodiskt understöd kan medges till sökanden vars ekonomiska situation är utsatt och som kan
förväntas vara så för överskådlig tid. Periodiska understöd är skattepliktiga för mottagaren.
Till ansökan skall bifogas ekonomisk redogörelse för sökandens ekonomi, inklusive samtliga inkomster,
utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information
som sökanden bedömer ha betydelse, se bifogad mall på hemsidan.
Sänd ansökan per e-post till Sara.Kihlberg@advokatsamfundet.se senast den 26 september 2022.
Stiftelsens sekreterare Sara Kihlberg kan nås på tel. 08-459 03 00.
www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/
Stiftelsen-Emil-Heijnes-Fond/
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SAMFUNDET

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2022/0246 Betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av
alkoholdrycker (SOU 2021:95)
R-2022/0579 Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU –
Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i
LVU
R-2022/0691 Departementspromemorian En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5)
R-2022/0723 Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)
R-2022/0750 Promemorian Rätt till betalkonto i flera banker
R-2022/0812 EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för
hållbara produkter
R-2022/0884 Promemorian Rapportering och utbyte av upplysningar om
inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet
R-2022/0887 Säkerhetspolisens hemställan om möjlighet att besluta om
registerkontroll
R-2022/0910 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets

och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot
ekonomiskt tvång från tredjeländer
R-2022/1015 Kriminalvårdens remiss av Kriminalvårdens förslag till
ändringar i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder (KVFS 2011:5)
(FARK Frivård)
R-2022/1016 Kriminalvårdens remiss av Kriminalvårdens förslag till
ändringar i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensiv
övervakning med elektronisk kontroll (KVFS 2011:6) (FARK IÖV)
R-2022/1017 Promemorian Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och
tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation
R-2022/1057 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om
införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för
räntor i bolagssektorn
R-2022/1059 EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättsmissbruk

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

TimeApp Advokat
för den moderna advokatbyrån

Smidig redovisning av tider, kostnader & utlägg.

Endast en avgift per användare och månad.

Inga start- eller tilläggsavgifter eller bindningstider.

Erbjuder import av befintliga klientregister.

Integration till flera löne- & ekonomisystem.

Följer Advokatsamfundets råd för IT-tjänster.

www.timeapp.se
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SAMFUNDET

40 nya advokater
 YA LEDAMÖTER
N
DEN 2 JUNI 2022
Lisa Aspen Sabelsjö, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Christoffer Barbásche, Grey
Advokatbyrå AB, Stockholm
Karl Bertrandt, Adriansson
Advokatbyrå AB, Knivsta
Staffan Blyberg, Kust Advokater
HB, Härnösand
Saja Sulaiman Bseiso, Centrumadvokaterna Syd AB, Olofström
Christopher Wessberg Clason,
Setterwalls Advokatbyrå AB,
Malmö
Vincent Edberg, AG Advokat KB,
Stockholm
Arvid Eriksson, Ejder Advokatbyrå
AB, Göteborg
Niklas Eriksson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Sebastian Földes, Cross Advokater
HB, Stockholm
Mina Gholiof, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm
Linn Gröndahl, Falkenborn
Advokatbyrå AB, Stockholm

Linnea Harnesk, Westerberg &
Partners Advokatbyrå AB, Stockholm
Ida Herdenberg, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Stockholm KB,
Stockholm
Sofie Herrström, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö
Jennie Hjellström, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Rebecca Hjelm, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Otto Johansson Hansson, Elison
Wahlin Advokatbyrå KB, Kungsbacka
Elina Wilow Jute, Advokataktiebolaget Wi-Law, Sigtuna
Johanna Karlsson, Advokatbyrån
Eriksson & Bengtsson AB, Lidköping
Ida Killeslätt, Allmänna Advokat
byrån i Malmö och Lund HB, Malmö
Anna Klevbo, Advokatfirman
Wåhlin AB, Stockholm
Sofia Klüft, Advokatfirman Juhlin &
Partners KB, Helsingborg
Lars Törner Larsson, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm
Anna Magnusson, Walthon Advokater AB, Stockholm

Nathalie Miskin, Hannes Snellman
Advokatbyrå AB, Stockholm
Caroline Molander, LH Advokater
AB, Ängelholm
Albin Olausson, Foyen Advokatfirma KB, Göteborg
Filip Persson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm
Jasmine Qazbegi, Fridh Advokatbyrå KB, Göteborg
Anna Remgård, Amber Advokater
i Hässleholm och Älmhult KB,
Hässleholm
Katarina Ryman, Maison Advokatbyrå AB, Stockholm
Jessica Samelin, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Elin Sars, Litigate Lawfirm West
Advokat KB, Göteborg
Linn Simonsson, Advokatfirman
Gärde & Partners AB, Stockholm
Fredrik Ståhl, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Carl Sundberg, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
Kajsa Sundklev, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm

FÖRETAGET
SOM ARBETAR ÅT ER NÄR
DET GÄLLER

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Snabba och säkra värderingar
inom bl.a:
•LANTBRUK
•ENTREPRENADMASKINER
•SÅGVERK
•TRÄ- och METALLINDUSTRI
•TRYCKERIER
•INDUSTRIFASTIGHETER

Vi är Sveriges ledande
auktionsfirma då det gäller
nätkonkursauktioner.
Redan ett 90-tal av
Sveriges mest välkända
advokater anlitar idag våra
tjänster.
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Prenumerera
på Tidskriften
Advokaten
Helår, 9 nr,
530 kr inkl. moms
Studerande
106 kr inkl. moms

MALMÖ • STOCKHOLM • NÄSSJÖ • Tel 040-18 61 11

prenumeration@
advokatsamfundet.se

B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Namnlöst-6 1

UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Cecilia Bergman, Stockholm,
20 maj 2022
Bo Gülich, Staffanstorp, 23 maj
2022
Åke Kjellson, Stocksund, 15 maj
2022
Klas Kylås, Stockholm, 31 maj 2022
Rebecka Kähler, Stenhamra,
20 maj 2022
Jonas Lagerroos, Stockholm,
16 maj 2022
Emelie Lennartsson, Göteborg,
31 maj 2022
Isabel Lindeberg Bandstein,
Malmö, 24 maj 2022
Sanna Lundin, Lund, 1 juni 2022
Charlotte Nothnagel, Stockholm,
1 juni 2022
Felix Olin, Stockholm, 24 maj 2022
Jenny Strandberg, Stockholm,
31 maj 2022
Maria Yngner, Malmö, 1 juni 2022
Per Åberg, Uppsala, 2 juni 2022

VISA VAD VI GÅR FÖR.

RING UPP OSS SÅ FÅR VI CHANSEN ATT

Box 270, Köpmangatan 1, 851 04 Sundsvall
Tfn 060 -16 81 50, Email info@bolagsratt.se

David Thorén, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Stefan Zebrowski, Fokus Advokatbyrå AB, Sala

2015-09-10 10:43
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SAMFUNDET

NY ADVOKAT: ANNA MAGNUSSON

Visste du at
t det varje
år saknas e
lever som
inte återvän
der till
skolan efter
loven?

Advokattiteln är minst lika
viktig inom affärsjuridiken
Anna Magnusson, Walthon
Advokater i Stockholm, blev
advokat den 2 juni.
Varför är det viktigt för dig att
vara advokat?
– Det är viktigt eftersom ad
vokattiteln ställer höga krav
på mig som juridisk rådgiva
re, krav som gynnar klienten
och gör min juridiska rådgiv
ning ännu bättre. Advokat
titeln är en kvalitetsstämpel
som garanterar klienten en
hundraprocentig lojalitet. Ad
vokattiteln är minst lika vik
tig inom affärsjuridiken som
inom brottmålsjuridiken och
humanjuridiken. Alla enskil
da, såväl privatpersoner som
bolag, har rätt till och gynnas
av att anlita en oberoende ad
vokat som garanterat tillvara
tar klientens intressen fullt ut.
Jag är väldigt stolt över advo
kattiteln och att få vara en del
av landets advokatkår.
Vad är det mest givande med
yrket?
– Mötet och samspelet med
klienten. Det är väldigt givan
de att på ett juridiskt sätt hjäl
pa en klient att förverkliga en
idé eller ro en affär i hamn.
Det förutsätter inte bara en
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förmåga att kunna lösa juri
diska frågeställningar utan
också en förmåga att kunna
anpassa rådgivningen till kli
entens behov.
Varför har du valt att inrikta
dig på fastighetstransaktioner?
– Därför att fastighetstrans
aktioner innebär så utmanan
de och roliga uppdrag! Upp
dragen ställer höga krav på
bred juridisk kompetens, till
gänglighet och projektled
ning. De innebär ofta kom
plexa juridiska frågor som
måste lösas, samtidigt som
man som advokat måste ha
en förståelse för affären och
kunna vara affärsmässig i sin
rådgivning och alltid se till
klientens nytta. Transaktio
ner innebär också att vi oftast
jobbar i team och nära klien
ten i ett högt tempo, vilket är
väldigt stimulerande och in
spirerande. Jag tycker också
att förhandlingsdelen i trans
aktioner är rolig och utveck
lande. Jag har även specialise
rat mig inom börsrätt, vilket
är ett bra komplement till fast
ighetsrätt och fastighetstrans
aktioner, framför allt nu när
en del fastighetsaffärer sker
via börsen.

Att tvinga någon att gifta sig är ett brott
som kan ge upp till fyra års fängelse.
Du som möter barn och unga i jobbet
bör därför göra det du kan för att sätta
stopp. Det kan kännas svårt, men det
är viktigt att du vågar agera.
Läs mer om hur du skyddar barn och
unga i den myndighetsgemensamma
vägledningen vid hedersrelaterad
brottslighet. Du hittar den
på hedersförtryck.se.
Tillsammans sätter vi stopp
– det är vårt ansvar.
Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen
Östergötland, Barnafrid vid Linköpings universitet,
Brottsoffermyndigheten, Polisen, Skolverket,
Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.
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TILL SIST

Almedalsveckan – en
symbol för vår demokrati
igen efter två års
vi som var på plats hade kommit ihåg årets Almedalsvecka
pandemiuppehåll.
som lite mer lågmäld och lite mer lyssnande om det inte
Förväntningarna var stora och samtliga riksdagsparti
vore för den fruktansvärda händelsen då Sveriges Kom
er var på plats med den högsta ledningen.
muner och Regioners medarbetare Ing-Marie Wiesel
De anordnade seminarierna var, som van
gren brutalt knivmördades mitt i Visby.
ligt, av hög kvalitet och innehållet var syn
Händelsen lägger förstås sordin på allt
nerligen välvalt med hänsyn till att vi har
och överskuggar den glädje som annars
ett valår.
skulle finnas. Wieselgren var på väg till ett
TILLSAMMANS
seminarium där hon generöst skulle dela
MED MÅNGA
med sig av sin stora och djupa kunskap rö
jag har själv varit i almedalen i mer än tio år
ANDRA
rande psykisk ohälsa.
och försöker alltid delta i panelsamtal och
SAMHÄLLSDär och då avstannade allt.
diskussioner som rör offentlig upphandling,
vården och inte minst den viktiga
INTRESSERADE
frågan hur vi förhindrar kor
hölls sedan samma kväll efter
ÄR
JAG GENUINT partiledartalet
ruption.
samråd med arrangörerna och polisen. Det
ÖVERTYGAD
Även övriga rättspoli
kändes som ett klokt beslut. Att däremot
tiska frågor är förstås av
den årliga så kallade DJ-festen hölls som pla
OM DET
största intresse.
nerat måste anses som märkligt.
VÄSENTLIGA
Tillsammans med
Jag är för egen del förvånad över att detta
I ATT MÖTAS I
många andra samhällsin
arrangemang inte ställdes in.
DEBATTER OCH
tresserade är jag genuint
övertygad om det väsentliga i
DISKUSSIONER. vad som nu händer med politikerveckan i Almeda
att mötas i debatter och dis
len är oklart. Diskussionerna om vilka ytter
kussioner.
ligare säkerhetsanordningar som kan behö
Det är enbart så vi
vas har bara inletts.
kan slå vakt om vår demokrati
Jag hoppas innerligt att Almedalen kan fortsätta att
och säkerställa vår viktiga ytt
vara en symbol för vår demokrati och vara ett demokra
randefrihet.
tiskt forum.
Det är något alldeles unikt att utan krav på föranmäl
ning kunna besöka en lokal för att lyssna på en minis
i år deltog advokatsamfundet
ter eller en myndighetschef och sedan få delta i givande
med ett rättegångsspel där de
debatter.
rättspolitiska talespersonerna
för våra riksdagspartier age
rade nämndemän.
Målet rörde grovt vapen
brott och det var intressant
att lyssna på. Inte minst
den efterföljande diskus
sionen som leddes av en
moderator.
Ni som är intresserade
kan titta på det i efterhand
via Advokatsamfundets
Eva-Maj Mühlenbock
hemsida.
Ordförande i Sveriges advokatsamfund
under sommaren arrangerades almedalen
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Sexualbrotten och brotten
mot kvinnor, 1u

Skadestånd, 1u

När barnen tystnar, 1u

Marie Wallin
ISBN: 978-913902541-2

Bertil Bengtsson, Mårten Schultz
ISBN: 978-913902638-9

Annika Norée
ISBN: 978-913901867-4

Ny Juridik 2:22

Praktisk processrätt, 1u

Förtal, 1u

En lärobok

En handbok i processföring
Claes Rainer
ISBN: 978-913902518-4

Kvarstad och andra
säkerhetsåtgärder, 2u

Konkurs och annan
insolvensrätt, 13u

Torkel Gregow
ISBN: 978-913902555-9

Mikael Mellqvist, Lars Welamson
ISBN: 978-913902605-1

Förtryck i hederns namn

Hans-Olof Sandén
ISBN: 978-913902572-6

Efterarv, 2u

Komplikationer vid slutlig
fördelning av kvarlåtenskap
Anders Eriksson
ISBN: 978-913902609-9

Vi ger dig ett av marknadens bredaste juridiska beslutsunderlag.
Allt samlat i samma tjänst, så du kan fatta bättre beslut snabbare.
nj.se/JUNO

