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Upptäck  
JP Rättsfallsnet

 
Sök bland mer  
än 3,4 miljoner  

domar och beslut.

Framtaget för er som behöver en flexibel lösning som kan skräddarsys efter 
varje persons individuella behov och ger varje användare tillgång till:

JP Rättsfallsnet

JP Rättsfallsnet bevakar nya avgöranden från 
förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar, och den 
innehåller även äldre domar och beslut.

JP Juridiskt bibliotek

JP Juridiskt bibliotek är vår allmänjuridiska 
informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, 
med lagkommentarer och analyser. 

3 valfria informationstjänster

Tjänsterna innehåller rättskällor, vägledande dokument, 
fördjupande analyser och domsreferat, checklistor och 
mycket mer.

Juristpaketet 
– för dig som jobbar på byrå 

JP InfonetLäs mer om juristpaketet
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tack till alla er läsare som 
återkommit på det ena eller andra 
sättet med synpunkter på Advoka
tens nya form! Det är alltid roligt 
och uppmuntrande att ta del av era 
tankar och synpunkter. Och att få 
läsa disciplinnämndens ordförandes 
Börje Samuelssons rader fick un
dertecknad att bli närmast generad. 
Och samtidigt glad in i hjärteroten! 
Läs mer i Börje Samuelssons krönika 
på s. 62. Börje Samuelsson kommer 
liksom flera andra företrädare för 
samfundet att regelbundet medver
ka i Advokaten.   

Lika viktigt som lovord och pris
ningar är konstruktiv kritik, och det 
har vi också fått från enstaka läsare. 
Tack till er också! Vi arbetar vidare 
med detaljerna i den nya Advokaten. 

Några som är väl införstådda med 
vad konstruktiv kritik innebär är le
damöterna i Lagrådet. Ofta heter det 
när vi redaktörer återger vad Lag
rådet har tyckt att ”Lagrådet sågar 
ännu ett lagförslag”. Det är en be
skrivning som de intervjuade i Lag
rådet värjer sig mot, läs mer i Fokus 
på s. 22. Snarare anser de intervju
ade att det handlar om departe
mentstjänstemän och höga jurister 

som samarbetar för att på bästa och 
tydligast möjliga sätt skapa lagar 
som stämmer överens med folkvil
jan, utan att tumma på rättsstatens 
krav. 

I det konstruktiva arbetet som 
utförs av Lagrådet lyfter professor 
Anna Jonsson Cornell fram en viktig 
aspekt i lagstiftningsarbetet, som 
egentligen gäller för alla verksam
heter. Långsamhetens och efter
tankens lov. Och det är något som 
många inom vitt skilda samhälls
sektorer borde låta sig inspireras av. 
Att inte nyckfullt, utan eftertanke, 
med floskelartade budskap, ge sig i 
kast med än det ena, än det andra 
kortlivade projektet, där det egentli
ga målet är att man vill positionera 
sig eller framstå som god. 

Och just långsamhetens lov inne
bär ju en fördjupad möjlighet till att 
njuta av stunden, som att ta in att 
dagarna ljusnar lite mer för var dag 
denna årstid. Eller varför inte lyss
na till Georg Friedrich Händels aria 
”Lascia ch’io pianga”, från Rinaldo 
(HWV 7). Det är inte något som låter 
sig göras snabbt och ytligt. 

tom knutson
Chefredaktör 

 • DIGITALA ADVOKATEN  •
Tips! 
Följ oss gärna på Instagram eller besök oss på webben på 
advokaten.se. Där finns hela tidskriften Advokaten utlagd, 
och det går även att söka olika artiklar, till exempel tidigare 
gästkrönikor, essäer, texter i praktisk juridik samt alla andra 
reportage och Fokusartiklar.

Till eftertankens och 
långsamhetens lov 

Anders Eka, ordförande i Högsta 
domstolen, anser att det svenska 
systemet för normprövning har 
ganska bra inslag av balans i sig. 
Läs mer s. 28.
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Johanna Bjorkman, advokat, 
tar upp olika aspekter på 
dna-bevisning på s. 38.

Jens Kallmin intervjuas 
om Advokatsamfundets 

proaktiva arbete på s. 44.

Läs om 
Månadens 

advokat 
Sophie 

Palmgren 
Paulsson 
på s. 49.

Hovrättsassessorn 
Glenn Karlsson blev 
nyligen advokat. 
Läs mer om varför 
han blivit advokat 
på s. 60.

Advokat Camilla Wikland 
ifrågasätter reglerna om 
återbetalningsskyldighet i brottmål, s. 16.

OMSLAGSFOTO: CARL JOHAN ERIKSON
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•GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET•

I januari 2023 publicerade Svenskt Näringsliv en 
rapport där de har granskat Lagrådets yttranden 
under åren 2006–2022. Syftet var att ta reda på 

hur Lagrådet tar sig an sin uppgift och hur politiken 
hanterar Lagrådets synpunkter.

av rapporten framgår bland annat att 23,5 pro
cent av lagförslagen som remitterades till Lagrådet 
under perioden fick kritik. En del av kritiken är så pass 
allvarlig att den i praktiken måste betraktas som ett 
underkännande, och i sammanlagt 4,8 procent av ytt
randena valde Lagrådet antingen att avstyrka hela el
ler delar av lagförslaget eller konstaterade att hela 
eller delar av förslaget inte kunde ligga till grund 
för lagstiftning. Svenskt Näringsliv konstaterar 
att ”trots att samtliga regeringar under 2000ta
let betonat vikten av rättssäkerhet syns inga teck
en på långsiktiga förbättringar av kvaliteten på 
svensk lagstiftning”. 

svenskt näringslivs rapport är angelä
gen eftersom den belyser det konstitutio
nella regelverkets betydelse, inte bara 
för företagande, utan för hela vår de
mokratiska rättsstat. Särskilt allvarligt 
är att granskningen visar att det är 
ofta som beredningskravet inte upp
fyllts. Rapporten konstaterar att det 
snarare är regel än undantag att re
geringens lagförslag brister i förhål
lande till flera av rättssäkerhetens 
centrala dimensioner.

rapporten föreslår vissa 
förändringar som kan ses som 
ett komplement till de stånd
punkter som Advokatsamfundet 
framhållit i sitt rättsstatliga 
program, som anger dels att 
det är viktigt att remissinstan
serna alltid ges rimlig tid för att 
avge yttrande och dels att det 
bör åligga regeringen att tydligt 

redovisa sina rättsliga överväganden i de fall där den 
frångår Lagrådets synpunkter. I det rättsstatliga pro
grammet föreslås också att regeringen bör motivera 
när det inte anses nödvändigt överhuvudtaget att in
hämta Lagrådets yttrande över ett lagstiftningsärende.

för att belysa lagrådets viktiga roll och ar
bete har vi ett särskilt fokus på Lagrådets uppgift i 
lagstiftningsprocessen i detta nummer av tidskriften. 
Lagrådets roll i den svenska lagstiftningsprocessen 

har för allmänheten, men även för många jurister, 
varit ganska undanskymd. Lagrådets betydelse 
har i bästa fall tagits för given, i sämsta fall varit 
okänd. Jag tror att en ökad förståelse och kun
skap om Lagrådets arbete har betydelse för vår 

demokrati. Särskilt i tider av minskad respekt 
för rättsstatliga principer och hur våra la
gar förhåller sig till grundlagar, EU och Eu
roparätten och rättsordningen i övrigt. En 
riksdagsledamot jag träffade för cirka ett år 
sedan uttryckte, apropå en diskussion om 

riksdagen bör stifta lagar trots allvarlig 
kritik från Lagrådet, att ”det är vi som 

bestämmer så varför ska vi ta hän
syn till synpunkter som vi anser är 
irrelevanta”. Det visar på en myck
et bristande respekt för rättssta
ten. Självklart har vi en grundprin
cip om folkstyre och riksdagen 
har sista ordet, men vår lagstif
tande församling måste fatta be
slut som är förenliga med våra 
grundlagar och rättssäkerhets
principer. Om inte, riskerar vi 
inte bara vår rättsstatliga de
mokrati, utan det kan också få 
oacceptabla och oöverblickba
ra konsekvenser för personer i 
enskilda ärenden.

läs därför gärna reporta
get i detta nummer om Lagrå

dets arbete. l 

Om Lagrådet 

”Lagrådets 
betydelse har 

i bästa fall 
tagits för given.
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mia edwall insulander
Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se
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En lagändring 2021 har skapat 
stora problem i uppdraget som 
särskild företrädare för barn. Nu 
finns en promemoria som ska ge 
vägledning i det otydliga regel-
verket. 

Den 1 juli 2021 ändrades la
gen om särskild företrädare för 
barn. I och med lagändringen 
ska den särskilda företrädaren, 
förutom sina tidigare uppgifter, 
också ta tillvara barnets rätt 
vid åtgärder som rör verkstäl
lighet av skadestånd och ansö
kan om brottsskadeersättning. 
Hur det utvidgade uppdraget 
ska utföras saknas det dock 
tydliga ramar för i lagtext eller 
förarbeten. Lagändringen drevs 
igenom trots kritik från Advo
katsamfundet. 

förutom otydligheten har 
lagändringen också skapat flera 
svårlösta praktiska problem för 
de advokater och jurister som 
är särskilda företrädare. Bland 
annat behöver den särskilda 
företrädaren ofta undersöka 
barnets försäkringar, samtidigt 
som dessa hanteras av en vård
nadshavare som i många fall är 
misstänkt för brott mot barnet. 
Det är också svårt för särskilda 
företrädare att öppna bankkon
ton för utbetalning av skade
stånd eller brottsskadeersätt

ning, eftersom bankerna ofta 
inte anser att särskilda företrä
dare är behöriga att göra det. 

Advokatsamfundet upp
märksammade redan för ett år 
sedan de problem som upp
stått. I en skrivelse till bland 
andra Justitiedepartementet 
och Sveriges kommuner och 
regioner pekade generalse
kreterare Mia Edwall Insulan
der bland annat på problemen 
bankkontakter och försäkring
ar. Skrivelsen tog också upp 
att uppdragets varaktighet är 
oklar och att kravet på att driva 
in skadestånd kan krocka med 
barnets bästa.

Skrivelsen fick riksdagsman
nen David Josefsson, M, att i 
maj 2022 ställa en skriftlig frå
ga till dåvarande justitieminis

ter Morgan Johansson om pro
blemen. Johansson svarade att 
frågan bereddes i Regerings
kansliet. Sedan dess har såväl 
enskilda advokater som Advo
katsamfundet vid flera tillfäl
len larmat om problemen, utan 
att någon lösning presenterats. 

Advokatsamfundets general
sekreterare Mia Edwall Insu
lander skrev också i sin blogg i 
maj 2022: ”Det är helt orimligt 
att lagändringar som har skett 
i syfte att ge barn möjlighet till 
upprättelse, snarare orsakar 
så stora tillämpningssvårighe
ter att utsatta barn inte fullt ut 
kan få sina rättigheter tillgo
dosedda”.

för att hjälpa de advoka
ter och biträdande jurister som 
har uppdrag som särskild före
trädare har Advokatsamfundet 
tagit fram en promemoria om
kring uppdragets omfattning 
och hur man kan hantera de 
svårigheter som uppstår. 

Vägledningen är utformad 
som flödesscheman och beskri
ver bland annat hur den sär
skilda företrädaren ska agera 
när skadestånd ska krävas in 
eller när pengar behöver utmä
tas. Den innehåller också svar 
från olika aktörer som Bankför
eningen och Brottsoffermyn
digheten. l

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE

Advokatsamfundet vägleder 
i otydligt uppdrag

 • OM SÄRSKILD
 FÖRETRÄDARE •
En särskild företrädare utses 
när ett barn utsatts för brott 
och en vårdnadshavare, eller 
någon som står vårdnadsha-
varen nära, misstänks för brot-
tet. Den särskilda företräda-
rens uppgift är att tillvarata 
barnets rätt under förunder-
sökningen och i rättegången.

 • SAMFUNDETS 
 VÄGLEDNING •
Utgångspunkten för vägledningen, 
som är utformad som ett flödes-
schema, är de kontakter som Advo-
katsamfundet haft med advokater 
och företrädare för berörda aktörer.

Tanken är att flödesschemat ska 
utgöra ett stöd för särskilda före-
trädare. Den ska dock inte uppfat-
tas som en fullständig vägledning 
för det utvidgade uppdraget, utan 
 måste tillämpas med försiktighet, 
eftersom det råder stora oklarhe-
ter kring vilka åtgärder uppdraget 
omfattar.
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HD: Eget arbete kan vara rättegångskostnad
En privatperson har rätt att få ersättning för eget arbete 
som föranletts av en rättegång. Det fastslog en oenig 
högsta domstol i februari. Personen företräddes inte 

av något ombud, men yrkade ersättning för sitt eget arbete med 
46 000 kronor. HD konstaterar att målet inte varit okomplicerat 
och att personen fört fram relevanta argument för att han ska 
ersättas för sitt eget arbete, dock med ett lägre belopp, 15 000 
kronor. Målet rörde en ansökan om att egendom vid bodelning 
skulle ställas under särskild förvaltning med stöd av 9 kap. 8 § 
äktenskapsbalken. Två justitieråd var skiljaktiga och ansåg att 
personen inte visat att arbetet medfört någon kostnad för ho-
nom, och att han därmed inte har rätt till ersättning. 

Högsta domstolen, mål nr Ö 1026-22

JO kritiserar SiS-hemmen
Justitieombudsmannen Thomas Norling inledde 
redan i juli förra året en granskning av den 
ansträngda beläggningssituationen vid Sta-

tens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. 
Granskningen visar att det i slutet av september 2022 
stod 31 barn och unga i kö till en akutplats. I slutet av 
november samma år hade kön mer än dubblerats.

I sitt beslut uttalar JO att SiS haft betydande svårigheter 
att uppfylla sin lagstadgade skyldighet att anvisa akutplat-
ser sedan hösten 2021. Situationen har därefter förvärrats och SiS åtgärder 
har inte varit tillräckliga. Den oacceptabla situationen har pågått under lång 
tid, och SiS förtjänar därför allvarlig kritik, enligt JO.

JO:s beslut, dnr 5633-2022

Thomas  
Norling.
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Antalet anmälda  brott minskade 2022
Under 2022 anmäldes cirka 1,44 
miljoner brott, vilket är en minsk-
ning med 2 procent jämfört med 

året innan. Sett över en tioårsperiod har 
dock anmälningarna ökat med 3 procent. 
Det visar Brottförebyggande rådets, Brå:s, 
preliminära statistik över anmälda brott 
2022. Bland brott mot person märks en 
minskning av bland annat antalet anmäl-
ningar om sexuellt ofredande (−9 pro- 
cent), och antalet anmälda våldtäkter  
(−1 procent). Däremot ökade anmälningar 
om misshandel med 2 procent.

Färre upphandlingar överprövades 2021
6,1 procent av de drygt 18 000 
utannonserade upphandlingarna 
överprövades år 2021. Det visar 

statistik från Upphandlingsmyndigheten. 
Siffran innebär en minskning jämfört med 
2020 då andelen var 7,6 procent. Regioner-
nas upphandlingar överprövades i större 
utsträckning än upphandlingar som gjorts av 
kommunerna och staten. Att en upphandling 
har registrerats som överprövad, och därmed 
finns med i statistiken, innebär att en dom 
eller ett beslut i första instans har fastställts.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Nej till förslag om frihetsberövanden
Advokatsamfundet avstyrker flera av för-
slagen i betänkandet Bättre möjligheter 
att verkställa frihetsberövanden (SOU 

2022:50). I sitt remissvar säger samfundet bland 
annat nej till förslaget om en utvidgad användning 
av hemliga tvångsmedel för att kunna verkställa 
frihetsberövanden av eftersökta personer som är 
anhållna i sin frånvaro eller häktade i sin utevaro. 
Advokatsamfundet är också negativt till tanken på 
att utöka användningen av hemlig övervakning av 
elektronisk kommunikation i syfte att verkställa fri-
hetsberövanden av personer som dömts till fängel-
se, rättspsykiatrisk vård eller sluten ungdomsvård. 

 • ENKÄT •
Vilket är det största problemet 
 sedan de nya reglerna om särskild 
företrädare infördes?

– De nya reg-
lerna innebär 
stora pro-
blem och ett 
omfattan-
de arbete för 
den särskilda 
företrädaren. Det 
största problemet är att få all in-
formation som krävs för att kunna 
fullgöra uppdraget. Information om 
vilken bank barnet har och vilket 
försäkringsbolag är uppgifter som 
vårdnadshavarna har och dessa kan 
inte kontaktas då de är motparter. 
Sekretess gör det svårt att få tag i 
informationen på annat sätt. Det är 
vidare ett tidskrävande arbete som 
riskerar att inte vara klart inom ett-
årsfristen.

Advokat Ulrika Rogland

– Många frå-
gor som vi 
ska ordna 
med finns det 
inte någon 
bra praktisk 
lösning på. Att 
öppna ett över-
förmyndarspärrat bankkonto är ett 
sådant exempel där bankerna inte 
alltid är av uppfattningen att en-
bart vårt förordnande medför en 
sådan behörighet. En kollega till 
mig fick till exempel ansöka om 
att förordnas som god man för bar-
net, med behörighet att öppna ett 
överförmyndarspärrat konto, för att 
kontot överhuvudtaget skulle kun-
na öppnas. Ansökan och beslutet 
skickades då till vårdnadshavarna 
och eftersom uppdraget som god 
man är personligt så framgår kol-
legans personnummer, hemadress 
och liknande av handlingarna. Det 
känns inte som en helt lyckad ord-
ning.

Advokat Sanna Älgekrans
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Brå ska analysera otillåten påverkan 
Brottsförebyggande rådet (Brå) 
ska på regeringens uppdrag 
analysera vilka systemhotande 

aktörer och grupperingar i Sverige som 
utövar otillåten påverkan mot enskilda 
förtroendevalda och politiska försam-
lingar och organ på alla nivåer. Det med-
delade justitieminister Gunnar Strömmer 
i februari. Särskilt fokus i analysen ska 
vara på påverkan från den organiserade 
brottsligheten och kriminella nätverk. 
Brå ska även lämna förslag på åtgärder 
som kan vidtas av berörda aktörer.

NFC snabbare med vapenundersökningar 
Tiden för förhandsbesked kring en un-
dersökt patronhylsa har minskat från 
i snitt 7 veckor till 14,5 timmar. Det är 

följden av ett pilotprojekt hos Polisens regioner 
i Stockholm, Väst, Syd och Öst, tillsammans 
med Nationellt forensiskt centrum, NFC. Målet 
är dock att korta ner tiden för förhandsbesked 
ännu mer, så att utredare får svar inom 3 timmar 
efter att patronhylsan har kommit in till någon 
av de fyra inläsningsstationerna i polisregioner-
na. En avgörande faktor bakom den höjda effek-
tiviteten är en ny typ av hylscontainer för dna-fri 
säkring av patronhylsor, som NFC har tagit fram.

Verifieras uppgifter stred mot GDPR
Trots att söktjänsten Verifiera har utgiv-
ningsbevis får företaget inte publicera 
känsliga personuppgifter i strid med 

dataskyddsförordningen, GDPR. Det konstaterade 
Förvaltningsrätten i Stockholm, som därmed 
avslog Verifieras överklagande av Integritets-
skyddsmyndighetens föreläggande. 

Verifiera AB har tillhandahållit en söktjänst där 
det varit möjligt att söka på olika personuppgif-
ter. Användarna har bland annat kunnat ta del 
av avgöranden i mål om psykiatrisk tvångsvård 
och tvångsvård av missbrukare, vilket IMY ansåg 
stred mot GDPR.

Situationen i 
Ukraina diskuteras 
vid seminarium
Den 21 mars inbjuder Advokat-
samfundet till ett direktsänt 
seminarium om situationen i 
Ukraina och hur de ansvariga för 
krigsbrott ska kunna lagföras.

Drygt ett år efter Rysslands in
vasion av Ukraina arrangerar 
Advokatsamfundet ett panel
samtal för att belysa invasionen 
av Ukraina ur olika perspektiv. 
På agendan står bland annat 
åtal och lagföring av krigsbrott, 
folkrättsliga aspekter på inva
sionen, desinformation och på
verkanskampanjer samt situa
tionen på plats i Ukraina.

Seminariet hålls tisdagen 
den 21 mars kl. 14.00–16.00, 
och sänds direkt via Zoom.

Vid seminariet medverkar:
l Ukrainas ambassadör till 

Sverige, Andrij Plachotnjuk
l Den ukrainska advokaten 

Timur Bondarjev, managing 
partner vid advokatfirman Ar
zinger (via länk)

l Mark Klamberg, professor 
i folkrätt vid Stockholms uni
versitet

l Magnus Hjort, vik. general
direktör, Myndigheten för psy
kologiskt försvar 

l Representant från Coordi
nation Center of Legal Aid Pro
vision in Ukraine (via länk).

länk till seminariet kom
mer att publiceras på Advokat
samfundets och Advokat
akademiens webbplatser. Vid 
frågor: kontakta kursinfo@ 
advokatsamfundet.se.

Många omval och ett nyval är 
förslaget från valberedning-
en inför fullmäktigemötet den 
14 juni.

Advokatsamfundets valbered
ning har nu lämnat sitt förslag 
inför vårens fullmäktige. I för
slaget finns en ny ledamot, ad
vokat Emma Berglund Uväng, 
som föreslås till posten som 
styrelseledamot för tiden den 
1 juli 2023 till den 30 juni 2025.

Emma Berglund Uväng är 
delägare i den svensknorska 
advokatbyrån Schjødt och in
riktad på insolvensrätt. 

– Jag har varit engagerad i 
Stockholmsavdelningens verk
samhet under en längre tid. 
Det har varit mycket givande 
och jag uppskattar både frågor
na som diskuteras och kontak
terna med kollegor som arbetar 
med olika delar av juridiken. 
Jag vet vilket viktigt arbete hu
vudstyrelsen gör och skulle 
tycka att det vore inspirerande 
att få vara med och bidra med 
min erfarenhet från Stock
holmsavdelningen och arbeta 
med att marknadsföra advokat
yrket, säger Emma Berglund 
Uväng.

valberedningen föreslår 
omval av såväl ordförande Eva
Maj Mühlenbock som vice ord

förande Petter Hetta. Även ad
vokaterna Rebecka Lewis, Silvia 
Ingolfsdottir Åkermark, Kris t of 
fer Ribbing, Pia Brink, Emil 
Andersson, Johanna Näslund, 

Magnus Nedstrand och Jerker 
Kjellander föreslås för omval 
för tiden 1 juli 2023 — 30 juni 
2025. I disciplinnämnden löper 
inga mandattider ut. l

Emma föreslås till styrelsen

Advokat Emma Berglund Uväng föreslås till Advokatsamfundets styrelse. 
Hon är i dag sekreterare i Stockholmsavdelningens styrelse. 

 • OM EMMA BERGLUND UVÄNG •
Emma Berglund Uväng tog sin jur. kand. vid Uppsala universitet 2004. Efter en kombinerad tingstjänstgöring med sex måna-
der på Skatteverkets huvudkontor (exekutionsavdelningen) och resterande tid på dåvarande Länsrätten i Stockholms län bör-
jade hon 2006 som biträdande jurist på Hamilton Advokatbyrå, där hon blev delägare 2014 och managing partner 2018. När 
Hamilton 2020 gick ihop med den norska advokatfirman Schjødt blev Emma vd vid den svenska filialen av Schjødt. 
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Många skiljedomar upphävda 2022
Svea hovrätt fick under 2022 pröva tio 
skiljedomar, en siffra som är rätt normal. 
Mindre vanligt var att hela fyra klander 

av skiljedomar vann framgång i domstolarna och 
ledde till att domarna upphävdes. Två av domar-
na undanröjdes på formella grunder. Hovrätten 
betonar i båda besluten vikten av att inte gå ut-
över vad parterna åberopat i målen. De två åter-
stående domarna rörde båda investeringstvister. 
Svea hovrätt och Högsta domstolen undanröjde 
här skiljedomar därför att de ansågs strida mot 
grundläggande principer inom EU-rätten. 

Källa: Setterwalls

Forensisk verksamhet saknar resurser 
Kapaciteten i den forensiska 
verksamheten hos Polisen är ef-
tersatt, framför allt när det gäller 

den it-forensiska verksamheten. Det visar 
en ny utvärdering från Brottsförebyggande 
rådet, Brå. De långa handläggningstiderna 
hos de forensiska verksamheterna leder 
till att utredningsledare ibland avstår från 
att göra beställningar hos de specialise-
rade forensikerna. I stället låter de andra 
funktioner inom myndigheten säkra spår 
i exempelvis mobiltelefoner, trots att det 
innebär en risk att kvaliteten blir sämre.

Fler brott ska ge hårdare straff
Flerbrottsutredningen överlämnade i 
slutet av januari betänkandet Skärpta 
straff för flerfaldig brottslighet till 

regeringen. Utredningen föreslår bland annat 
strängare straff när en person döms för flera 
brott. I utredningens betänkande föreslås en ny 
modell för hur domstolarna ska mäta ut straff 
när någon döms för mer än ett brott. Förslaget 
leder till strängare straff. Enligt utredningsför-
slaget ska varje ytterligare brott göra att straf-
fet skärps på ett likformigt sätt, till skillnad 
från dagens praxis där varje nytt brott får allt 
mindre betydelse för det sammanlagda straffet.

Många brister 
i GDPR-arbetet
Mindre än hälften av data-
skyddsombuden anser att den 
egna organisationen arbetar 
kontinuerligt och systematiskt 
med dataskyddsfrågor, enligt en 
ny undersökning som IMY låtit 
göra.

Rapporten Dataskyddsarbetet 
i praktiken bygger på en enkät 
genomförd bland dataskydds
ombud i närmare 800 verksam
heter. Rapporten har kommit 
till på initiativ av Integritets
skyddsmyndigheten, IMY, som 
velat få en indikation på vilka 
förutsättningar som finns för 
arbetet med dataskyddsfrågor 
i verksamheter som är skyldiga 
att ha dataskyddsombud.

Resultatet är enligt IMY oro
ande. Knappt 4 av 10 av de da
taskyddsombud som svarat 
på enkäten anser att den egna 
organisationen arbetar konti
nuerligt och systematiskt med 
dataskyddsfrågor. Endast hälf
ten upplever att de får gehör 
för dataskyddsfrågor från led
ningen.

Undersökningen visar även 
att hälften av dem som sva
rat upplever att de inte blir in
volverade i god tid. Vart fjär
de dataskyddsombud har inte 
särskild avsatt tid för data
skyddsfrågor och endast vart
annat ombud 
tycker att den 
avsatta tiden för 
dataskyddsfrågor 
är tillräcklig.

IMY: Dataskydds-
arbetet i praktiken

Den så kallade preventivlagen 
bör inte få ett utvidgat tillämp-
ningsområde. Det fastslår Advo-
katsamfundet i sitt remissyttran-
de. Även andra remissinstanser 
har kraftiga invändningar mot 
förslagen.  

Förslaget om en utvidgning  
av den så kallade preventiv 
lagen presenterades av Ut
redningen om preventiva 
tvångsmedel i oktober 2022. 
Enligt utredningen bör till
lämpningsområdet för pre
ventivlagen utökas så att hem
liga tvångsmedel, bland annat 
hemlig avlyssning av elektro
nisk kommunikation och hem
lig dataavläsning, ska kun
na användas även utanför en 

brottsutredning för att förhin
dra allvarliga brott.

Advokatsamfundet avstyrker 
i sitt remissvar förslaget om ett 
utökat tillämpningsområde för 
preventiva tvångsmedel, i vart 
fall för andra brott än mord. 
Samfundet hänvisar i remiss
svaret till det särskilda yttran
de som Advokatsamfundets ex
pert i utredningen lämnat, och 
till de synpunkter som förts 
fram i samband med tidigare 
lagstiftningsärenden.

De föreslagna utökade möj
ligheterna att använda hem
liga tvångsmedel står, enligt 
samfundet, inte i proportion 
till den mycket stora inskränk
ningen av den personliga inte
griteten som förslagen innebär. 

Advokatsamfundet ser också 
en överhängande risk att pre
ventiva tvångsmedel kan kom
ma att användas mot personer 
med stöd av en brottsrubrice
ring som inte stämmer.

Även JK har betänklighe
ter inför lagförslaget och an
ser att färre brott bör omfattas 
av möjligheten till preventi
va tvångsmedel. Institutet för 
mänskliga rättigheter avstyr
ker förslaget i dess helhet ef
tersom förslagen inte är pro
portionerliga i förhållande 
till ”det intrång i den person
liga integriteten och andra 
människorättsrisker som för
slaget medför”. Också JO säger 
nej med en likartad motive
ring. l

REMISSVAR

Nej till preventiva tvångsmedel

Emma föreslås till styrelsen

Dataskyddsarbetet i praktiken En studie av förutsättningar för arbetet med dataskyddsfrågor 

i verksamheter som är skyldiga att ha dataskyddsombud IMY rapport 2023:1 

Advokatsamfundet avstyrker förslaget om ett utökat tillämpningsområde för preventiva tvångsmedel, i vart fall för 
andra brott än mord.
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På den internationella minnes-
dagen för Förintelsens offer den 
27 januari tilldelades dokumen-
tärfilmaren och fotografen Johan 
Palmgren ett stipendium av Mica-
el Bindefelds stiftelse till minne 
av Förintelsen. Generalsekretera-
re Mia Edwall Insulander var med 
och ledde stipendieceremonin.

Johan Palmgren får stipendi
et på 350 000 kronor för sitt 
filmprojekt om insamlandet av 
föremål med koppling till För
intelsen.

”En servett, en fingerborg el
ler en randig jacka. Minnet av 
Förintelsen ligger inkapslad i 
de allra enklaste ting. Med det
ta unika arbete, dokumente
rar Johan Palmgren berättelser 
som väcker liv i personliga ägo
delar från Förintelsen. Föremå
len öppnar dörrar till historien. 
Johan Palmgrens film förevigar 
skildringarna för framtiden.” Så 
lyder delar av motiveringen.

– Vid en första anblick kan 

föremål som en båtbiljett, 
knapp eller servett te sig som 
döda ting. När jag får sätta mig 
ner med personen som har fö
remålet i sin ägo och jag får 
hela historien bakom objektet 
så får det liv. Tingen blir sym
boler för något mycket större. 

Personer som tidigare inte fått 
komma till tals får nu möjlig
heten att berätta historier som 
hjälper oss att minnas och föra 
kunskap vidare så att vi aldrig 
glömmer Förintelsen, säger Jo
han Palmgren.

Advokatsamfundets general

sekreterare Mia Edwall Insu
lander, som sitter i stiftelsens 
styrelse, var tillsammans med 
Micael Bindefeld, konferencier 
under ceremonin. 

Årets stipendium delades ut 
av kardinal Anders Arborelius.

karin flygare

Föremål hjälper oss minnas Förintelsen

TimeTimeApp App AdvokatAdvokat
för denför den  modernamoderna  advokatbyrånadvokatbyrån

Smidig redovisning av tider, resor & utlägg.

Erbjuder import av befintligt klientregister.

Integration till olika löne- & ekonomisystem.

Jävskontroll, kostnadsräkning, fakturering mm.

Följer Advokatsamfundets råd för IT-tjänster.

Inga bindningstider, start- eller tilläggsavgifter.

www.timeapp.se info@timeapp.se

Livia Fränkel, som överlevde Förintelsen, var på plats under ceremonin till-
sammans med andra överlevare och deras närstående.

Micael Bindefeld och Mia Edwall In-
sulander ledde stipendieceremonin.

Kardinal Anders Arborelius delade ut 
stipendiet till Johan Palmgren.
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ADVOKATFIRMAN BJÖRN ROSENGREN  

  

BBIIRRGGEERR  JJAARRLLSSGGAATTAANN  7733--7755          111133    5566  SSTTOOCCKKHHOOLLMM  

  

 
  
  
 Advokatfirman Björn Rosengren, som bildades 1978 och är  
 relativt väl inarbetad, söker kollegor för anslutning eller  
 kontorsgemenskap. På grund av pensionsavgångar är fem  
 advokatrum lediga med full kontorsservice, bemannad reception, 
 sammanträdesrum med mera.  
  
 Välkomna till oss! 
 
 Kontakt:  Advokat Björn Rosengren 
  bjorn.rosengren@barrister.se  
  08-545 153 50 
  0707-816 216 
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Den psykiska ohälsan är utbredd 
i advokat- och juristkåren. En ny 
kommission inom IBA ska nu ta 
sig an hälsofrågorna, och inte 
minst försöka tvätta bort det 
tabu som fortfarande finns kring 
olika psykiska problem.

Advokatorganisationen Inter
national Bar Association (IBA) 
presenterade i februari sin nya 
Professional Wellbeing Com
mission. Kommissionen ut
gör ett nytt, permanent organ 
inom IBA, och är sammansatt 
av advokater och jurister från 
hela världen. 

Kommissionens uppdrag 

är omfattande. Den ska bland 
annat arbeta för att göra häl
sa till en grundläggande fråga 
i advokat och juristvärlden, 
öka medvetenheten om de ut
maningar och det stigma som 
omger psykisk ohälsa, hitta och 
sprida arbetssätt som befräm
jar god och hållbar hälsa inom 
kåren samt lämna rekommen
dationer om regelförändring
ar som kan behövas för att 
befrämja god hälsa bland advo
kater och jurister.

Redan 2021 visade en studie 
publicerad av IBA att det finns 
stora psykiska hälsoproblem i 
advokat och juristkåren. IBA:s 

rapport Mental Wellbeing in 
the Legal Profession: A Global 
Study bygger på uppgifter från 
över 3 500 advokater och ju
rister, samt drygt 180 organi
sationer för jurister över hela 
jorden. Förutom att många ad
vokater och jurister mår psy
kiskt dåligt konstaterades det 
också i rapporten att hela  
41 procent av de svarande i 
studien avstår från att tala om 
problem med arbetsgivaren, 
eftersom det kan riskera deras 
karriärutveckling. 

Uppgifterna får stöd i en ny 
studie baserad på 1 962 advoka
ter i Kalifornien och Washing

ton, D.C. Studien, som genom
fördes av gruppen MDPI med 
stöd av de regionala advokat
samfunden, visar att själv
mordstankar är dubbelt så 
vanliga bland advokater som 
i befolkningen som helhet. 
Självmordstankarna var vanli
gast i den grupp som arbetade 
extremt mycket, mellan 60 och 
70 timmar i veckan, och bland 
de yngsta, under 30 år, rappor
terar ABA Journal.

IBA: Mental Wellbeing 
in the Legal Profession, 2021

MDPI: Stressed, Lonely 
and Overcommitted: 

Predictors of Lawyer Suicide Risk

Advokaters hälsa i centrum för ny kommission

EU-kommissionen drar Polen inför domstol
Polens författningsdomstol och dess 
praxis strider mot EU-rätten. Det an-
ser EU-kommissionen, som nu beslu-

tat att ställa Polen inför EU-domstolen.  
Rättsprocessen inleddes redan 2021, sedan 

författningsdomstolen deklarerat att polsk 
rätt har företräde framför EU-rätten. EU-kom-
missionen delar inte den uppfattningen, 
utan anser att domstolens beslut strider mot 
EU-rättens grundprinciper och dess företräde 
framför nationell lag. Enligt kommissionen 
lever författningsdomstolen själv inte heller 
upp till kraven på oberoende domstolar.

Sotoudehs make ska fängslas
Den iranska regimen har begärt att 
den iranske människorättsaktivisten 
Reza Khandan, make till advokaten 

Nasrin Sotoudeh, ska inställa sig i fängelset för 
att avtjäna ett sexårigt straff. Kallelsen kom 
bara några dagar efter att Nasrin Sotoudeh, 
som är villkorligt frigiven från ett 38-årigt 
fängelsestraff, gav en intervju i tv-kanalen 
CNN. Människorättsgruppen Centret för 
mänskliga rättigheter i Iran beskriver kallelsen 
som ett försök att tysta Nasrin Sotoudeh, som 
är en av regimens hårdaste kritiker. 

Källa: Law Society Gazette

Rysk invasion startade 2014
Rysslands invasion av Ukraina starta-
de i april 2014, enligt Europadomsto-
len i Strasbourg. Domstolen har 

prövat två klagomål från Ukraina om bland 
annat annekteringen av Krim, och ett från 
Nederländerna gällande nedskjutningen av 
ett flygplan från Malaysia Airlines, på väg till 
Amsterdam 2014.

Målet avgjordes i stor kammare i Europa-
domstolen. Beslutet innebär att ukrainare, 
men även anhöriga till offren från det ned-
skjutna planet, kan kräva kompensation från 
Ryssland i Europadomstolen.

Enligt en undersökning är självmordstankar dubbelt så vanliga bland advokater som i befolkningen som helhet. Självmordstankarna var vanligast i den grupp 
som arbetade extremt mycket.
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Det oberoende advokatsamfun-
det som upplöstes av talibaner-
na återupptar arbetet i exil. Den 
24 januari, på den internatio-
nella dagen för hotade advo-
kater, återstartade Afghanistans 
 advokatsamfund sin verksamhet 
i exil i Bryssel. 

Nystarten presenterades vid 
en onlinesänd presskonferens 
från Bryssel. Vid presskonfe
rensen berättade samfundets 
ordförande Ruhullah Qarizada 
om situationen för advokater
na i Afghanistan. Talibanernas 
maktövertagande 2021 avbröt 
där 20 års rättsstatlig utveck
ling. Talibanerna har bland an
nat tagit kontrollen över det 
oberoende advokatsamfundets 
lokaler, ekonomiska tillgångar 
och medlemsregister. Advokat
samfundet får inte lägre utfär
da de licenser som krävs för att 
praktisera som advokat i lan
det, och alla tidigare utfärdade 
licenser har dragits in.

Advokatsamfundet i Afgha
nistan hade vid talibanernas 
maktövertagande cirka 6 000 
ledamöter. 25 procent av advo
katerna var kvinnor. När alla 
advokater nu tvingas ansö
ka om licens på nytt nekas de 
kvinnliga advokaterna konse
kvent licens, och därmed rätten 
att verka vid domstolarna. Även 
manliga advokater som arbetat 

för mänskliga rättigheter och 
kvinnors rättigheter får i prak
tiken yrkesförbud. Många advo
kater har dessutom fängslats.

Ruhullah Qarizada tackade 
i sitt anförande för stödet från 
världens advokater, inte minst 
advokatorganisationerna CCBE 
och IBA, men även det fransk
språkiga advokatsamfundet i 
Bryssel, som bistår exilafgha

nerna i återöppnandet. Han 
avslutade med ett citat från en 
kvinnlig advokat som gömmer 
sig i Afghanistan och som kon
taktat honom: ”Jag förlorade 
mitt hopp och mitt andra hem 
när advokatsamfundet stäng
des. När jag nu via sociala me
dier nås av budskapet att sam
fundet öppnar igen får jag mitt 
hopp åter.” l

Afghanskt advokatsamfund återstartade i Bryssel

AAddjjuunnggeerraatt  rråådd  äärr  eenn  uunniikk  mmööjjlliigghheett  aatttt  
pprroovvaa  ppåå  aarrbbeetteett  ii  bbååddee  öövveerr-- oocchh  uunnddeerrrräätttt,,  
mmeedd  ssiikkttee  ppåå  aannssttäällllnniinngg  ssoomm  oorrddiinnaarriiee  
ddoommaarree..  

LLääss  mmeerr  oomm  vvåårrtt  eerrbbjjuuddaannddee  
oocchh  vviillkkaa  kkrraavv  vvii  ssttäälllleerr  fföörr  
aarrbbeetteett..

//MMoonniiccaa  DDaahhllbboomm
KKaammmmaarrrräättttsspprreessiiddeenntt

Bli en av oss och jobba för 
allas rättssäkerhet – varje dag!

Det oberoende afghanska advokatsamfundets ordförande Ruhullah Qarizada vid presskonferensen.
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Redan 2014 konstaterade Biträdes
kostnadsutredningen att reglerna 
om återbetalning av försvararkost

nader tillämpades i mindre omfattning än 
vad lagen medger. Utredningen föreslog att 
reglerna skulle skärpas. 

Först i år har den nya regeringen i en 
promemoria presenterat förslag om att in
föra strängare lagstiftning, så att mer av 
försvararkostnaderna ska betalas tillbaka. 
Förslagen remissbehandlas för närvarande. 
I dag betalas endast en liten del av de tota
la kostnaderna tillbaka till staten.

Har återbetalning blivit 
huvudregel?
Advokat Christer Otto, verksam i Mal
mö, och hans byråkollega konstate
rar att återbetalning av försvarar
kostnaderna är huvudregel sedan 
cirka två år tillbaka vid fällande 
dom i Malmö tingsrätt. Från att i 
princip inte ha tillämpats har åter
betalning av försvararkostnaderna 
numera alltså blivit regel, enligt Christer 
Otto.

– Regeln att den tilltalade kan bli åter
betalningsskyldig har funnits mycket 
länge, men har alltså inte tillämpats, utan 
försvararkostnaderna stannade på staten, 
säger Christer Otto, som konstaterar att 
den tilltalade inte själv kan styra över för

svararkostnaderna, eftersom det är dom
stolen som bestämmer om den tilltalade 
ska ha en försvarare även om den tilltalade 
inte vill ha det. 

Den tilltalade styr inte heller över förun
dersökning och antalet förhör. 
Christer Otto poängterar att 
det kan handla om betydande 
belopp, mer än 100 000 kronor 
av beskattade medel. Numer 
upplyser Christer Otto alltid 
sina klienter tidigt om att de 
kan bli återbetalningsskyldiga.

Christer Otto konstaterar att 
Malmö tingsrätt tillämpar re
geln om återbetalningsskyldig

het olika i mål som är när
mast identiska.

I ett mål om grov 
trolöshet mot huvud
man som avgjordes av 

Malmö tingsrätt 2021, 
var Christer Otto offent
lig försvarare. Tingsrät

ten dömde hans klient till vill
korlig dom och 90 dagsböter, sammanlagt 
drygt 38 000 kronor. Dessutom ålade dom
stolen klienten återbetalningsskyldighet 
för försvararkostnaderna.

Men Christer Otto pekar på att Mal
mö tingsrätt 2021 avgjorde ett annat mål 
om trolöshet mot huvudman med nästan 

identiskt innehåll, där gärningsmännen 
dömdes till villkorlig dom utan böter. I det 
målet satte tingsrätten ned återbetalnings
skyldigheten för de dömda, som hade god 
ekonomi, till en tredjedel av försvararkost

naderna. Domstolen motivera
de nedsättningen med att kost
naderna annars inte skulle stå 
i proportion till påföljderna, 
med hänvisning till hovrätts
fallet RH 1988:73. Men i målet 
där Christer Otto var försvarare 
gjorde Malmö tingsrätt ingen 
rimlighetsbedömning.

– Det strider mot princi
pen om lika bedömning av lika 
gärningar, säger Christer Otto, 
som anser att det finns ett stort 
behov av att undanröja god
tyckligheten i tillämpningen 
av rättegångsbalken 31 kap. 1 § 
första stycket.

Christer Otto framhåller att 
förarbetena anger att det är 
viktigt att den dömdes betal

ningsförmåga tas i anspråk inom rimliga 
gränser (se prop. 1972:4 s. 267).

– Det strider mot förutsägbarhet och 
rättssäkerhet när en person blir miss
tänkt för brott och förundersökning inleds 
om inte korrekt information ges, tillägger 
Christer Otto, som noterat att den föränd

Skärpt återbetalnings-
skyldighet i brottmål

väcker reaktioner

Det som jag på 
allvar reagerar på 

är hur reglerna 
är utformade och 
att det krävs en 
så liten inkomst 
för att man ska 
betala tillbaka 

hela rättegångs-
kostnaden. 

camilla wikland

Regeringen vill att reglerna om återbetalningsskyldighet 
i brottmål skärps. Men brottmålsadvokater upplever att 

domstolarna redan har börjat tillämpa reglerna strängare.
text: tom knutson och magnus andersson

›

Christer Otto.
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Advokat Camilla 
Wikland menar att 

återbetalningsskyld-
igheten nästan kan  

uppfattas som ett 
straff i sig, när pro-
portionerna mellan 

straff och rättegångs-
kostnad är sådana. 
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rade inställningen om återbetalning sam
manfaller med den ökade uppmärksamhe
ten kring försvararkostnader, och han kan 
inte utesluta ett samband.

Han menar också att den information 
den misstänkte får vid det första polisför
höret enligt förundersöknings
kungörelsen (FUK) strider mot 
rättegångsbalken. FUK 12 § an
dra stycket lyder: ”Den miss
tänkte ska även informeras om 
att staten betalar kostnaden för 
en offentlig försvarare, men att 
den som döms för ett brott kan 
bli skyldig att betala tillbaka 
hela eller delar av kostnaden.” 
Där anges alltså att den miss
tänkte kan bli återbetalnings
skyldig vid fällande dom – men 
i rättegångsbalken 31 kap. 1 § 
föreskrivs att den som döms ska ersätta 
staten för kostnaderna.

Christer Otto menar att det i grunden är 
en fråga om rättssäkerhet, när den som an
klagas för brott inte får rätt till en försvara
re på statens bekostnad utan måste stå för 
stora kostnader själv.

– Innebär det inte en kraftig inskränk
ning i rätten till access to justice? frågar 
han.

Christer Otto ifrågasätter om inte 
återbetalningsskyldigheten i den döm
des  situation kan uppfattas som ett extra 

 penningstraff, som därmed 
utgör en dubbelbestraffning. 
Strider inte det mot reglerna 
om ne bis in idem i Europa
konventionen och EU:s rättig
hetsstadga? frågar han reto
riskt.

Orimliga proportioner 
mellan straff och rätte-
gångskostnad
Advokat Camilla Wikland arbe
tar bland annat med brottmål 
på Hope Advokater i Göteborg. 

I juni 2021 skrev hon en krönika i webbtid
ningen Dagens Juridik. Där ifrågasatte hon 
om reglerna som innebär att den som döms 
för brott ofta måste betala tillbaka mycket 
stora belopp i rättegångskostnader verkli
gen är förenliga med rätten till en rättvis 
rättegång och rätten till försvarare.

I krönikan konstaterar Camilla Wikland 
att den dömde i princip får stå för alla rät
tegångskostnader, om han eller hon har en 
årslön över 260 000 kronor. Hon noterar 
också att inkomstgränsen bestämdes ge
nom en lagändring den 1 januari 1999 – för 
snart 25 år sedan.

– Det som jag på allvar reagerar på är 
hur reglerna är utformade och att det krävs 
en så liten inkomst för att man ska betala 
tillbaka hela rättegångskostnaden. Nor
men motsvarar en inkomst på 21 000 kr i 
månaden före skatt. Det kommer de fles
ta som har ett heltidsjobb upp i. De grovt 
kriminella däremot, som oftast inte har en 
beskattningsbar inkomst men kan tjäna 
pengar på annat sätt, behöver inte betala. 
Brytpunkten är alldeles för låg, och den är 
dessutom över 20 år gammal, säger Camil
la Wikland.

Camilla Wikland beskriver ett verkligt 
exempel där en person åtalades för miss
handel av normalgraden men efter argu
mentation från försvararen dömdes för 
ringa misshandel. Påföljden blev dagsbö
ter med 14 000 kr. Tingsrättsförhandling
en pågick en hel dag och krävde rätt stora 

Reglerna om återbetalning lämnar stort ut-
rymme för domstolarna att besluta om åter-
betalning i brottmål. Och det är inte helt 
omöjligt att vissa domstolar redan har ta-
git intryck av uttalanden om att reglerna 
ska tillämpas hårdare, menar professor Eric 
 Bylander. 

Eric Bylander, professor i processrätt vid 
Uppsala universitet, konstaterar att reg
leringen av återbetalningsskyldigheten i 
rättegångsbalken 31 kap. 1 § lämnar myck
et öppet för domstolarna. Paragrafens fjär
de stycke anger förutsättningarna för att 
domstolen helt eller delvis får sätta ned 
beloppet som ska återbetalas.

– Att det står ”får” sättas ned antyder att 
det skulle finnas utrymme för att låta bli att 
sätta ned beloppet, även om förutsättning
arna skulle vara uppfyllda. Det är väldigt 

vagt uttryckta rekvisit, att det finns skäl till 
det med hänsyn till den tilltalades brottslig
het eller hans personliga eller ekonomiska 
förhållanden. Det har utvecklats något slags 
domstolssedvana, så att man vet ungefär 
vad det innebär: Om någon döms till ett 
längre fängelsestraff, brukar man låta staten 
stå för kostnaderna, berättar Eric Bylander.

Eric Bylander menar att man kan se det 
som att den nedre och den övre delen av 
skalan är ganska oproblematiska:

 – Personer som i princip inte har någ
ra pengar kan inte betala något, redan på 
grund av kopplingen till rättshjälpslagen, 
och de som döms till väldigt stränga straff 
behöver inte heller betala något. Men den 
mer exakta relationen mellan utdömt straff 
och återbetalningsskyldigheten finns inte 
utvecklad i förarbetena, och den är väldigt 
lite utvecklad även i vägledande praxis. De 

få gånger Högsta domstolen har varit inne 
på tillämpningen av bestämmelsen, är det 
andra frågor man har berört. Kombinatio
nen öppet formulerade lagbestämmelser 
och prejudikatunderskott är olycklig på vil
ket område man än befinner sig, säger Eric 
Bylander.

Enligt Eric Bylander finns det inte något 
tillförlitligt underlag som visar att dom
stolarna redan har skärpt återbetalnings
skyldigheten. Men han menar att vissa ut
talanden i Biträdeskostnadsutredningens 
betänkande Rättvisans pris (SOU 2014:86) 
skulle kunna tänkas ha givit impuls till en 
omläggning i tillämpningen.

– Biträdeskostnadsutredningen gjorde 
en undersökning av hur reglerna tillämpa
des, och kommittén iakttog att det förekom 
stora olikheter i tillämpningen, berättar 
Eric Bylander.

Innebär det 
inte en kraftig 
inskränkning i 

rätten till access 
to justice? 

christer otto

›

Reglerna lämnar mycket öppet för   domstolarna

 • ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET FÖR DÖMDA I BROTTMÅL  •
Grunderna för dömdas återbetalningsskyldighet för 
rättegångskostnader är i princip oförändrade sedan 
bestämmelserna i rättegångsbalken infördes 1948.
Rättegångsbalken 31 kap.
1 § 1 st. Om den tilltalade döms för brottet i ett mål 
där åklagaren för talan, ska den tilltalade ersätta sta-
ten för det som betalats av allmänna medel i ersätt-
ning till försvarare. Den tilltalade ska också ersätta 
staten för kostnaden att hämta honom eller henne till 

rätten och för kostnaden för provtagning och analys 
av blod, urin och saliv som avser honom eller henne 
och som har gjorts för utredning om brottet.
1 § 3 st. Den tilltalade är inte […] skyldig att betala 
mera av kostnaden för försvararen än vad han eller 
hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift vid rätts-
hjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Det som sägs 
i den lagen om kostnad för rättshjälpsbiträde gäller i 
stället kostnad för offentlig försvarare.

1 § 4 st. Det belopp som den tilltalade ska betala får 
sättas ned helt eller delvis, om det finns skäl till det 
med hänsyn till den tilltalades brottslighet eller hans 
eller hennes personliga och ekonomiska förhållanden.

I prop. 1972:4 s. 267 om rättshjälpslag framhöll depar-
tementschefen att det, när domstolarna tar ställning 
till frågan om återbetalningsskyldighet, ”bör tillses 
att betalningsskyldigheten och påföljden tillsammans 
utgör en lämplig reaktion för brottet”.
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förberedelser för både försvararen och mål
sägandebiträdet. Den dömde levde under 
ordnade förhållanden med 30 000 kronor i 
månadslön och hade underhållsskyldighet 
för två barn. Tingsrätten beslöt att den till
talade skulle betala tillbaka hela kostnaden 
för försvararen och målsägandebiträdet – 
totalt 70 000 kronor.

– Personen som blev återbetalningsskyl
dig hade absolut inte några möjligheter att 
betala det stora beloppet med sin inkomst, 
med hyra och underhållsskyldighet i för
hållande till något barn. Det var bara dags
böter 14 000 kronor som var påföljden, och 
så fick han betala rättegångskostnader på 
70 000 kronor.

Efter domen fick den dömde ett brev från 
Rättshjälpsmyndigheten med krav på be
talning. Det finns inte någon möjlighet att 
få en avbetalningsplan, utan allt måste be
talas direkt. Om den tilltalade inte lyckas 
betala lämnas kravet till Kronofogdemyn
digheten för indrivning.

– Det går inte att få anstånd, utan kra
vet lämnas direkt till kronofogden. Det blir 
en tillgångsutredning, och så konstaterar 
kronofogden att det saknas utmätningsba

ra tillgångar. Då kan det bli löneutmätning, 
som man ska ha med sig under väldigt lång 
tid: 70 000 kronor från en person som tjä
nar 21 000 kronor, om det ens finns ett ut
rymme för utmätning – eller så kommer 
personen på obestånd. Det blir otroligt all
varliga konsekvenser. I ett stort ekobrott
mål kanske man har en klient som får ett 
halvårs fängelse, och så kan rättegångs
kostnaderna vara uppemot 350 000 kronor, 
säger Camilla Wikland.

Camilla Wikland menar att återbetal
ningsskyldigheten nästan kan uppfat
tas som ett straff i sig, när proportioner
na mellan straff och rättegångskostnad är 
sådana.

– Det är rimligt att man återbetalar, det 
ifrågasätter jag inte. Det är bara hur myck
et det blir. Jag undrar faktiskt om man kun
de få frågan prövad om det kan ses som nå
gon form av dubbel bestraffning.

Camilla Wiklund efterlyser ändringar av 
regelverket.

– Det borde finnas ett tak för återbetal
ningsskyldigheten i förhållande till inkom
sten, och en möjlighet till avbetalning, sä
ger hon. l

Genomgående anfördes att reglerna till
lämpades generöst och att vissa domstolar 
jämkade skyldigheten till noll kronor eller 
lämpligt belopp, trots att det fanns förut
sättningar att ålägga återbetalningsskyl
dighet.

Utredningen skriver: ”Det är sannolikt 
så att det, även inom befintligt regelverk, 
finns utrymme för att ålägga återbetal
ningsskyldighet i större utsträckning än 
vad som är fallet för närvarande.”

– Det är en vink om att ”ni gör fel” –  
den redan befintliga lagstiftningen med
ger att man ålägger betalningsskyldighet 
i större utsträckning. Utredningen skriver 
också: ”… en skärpning av tillämpningen 
hos domstolar bör ske.” Det uttalandet  
är oberoende av de förslag som utred 
ningen sedan lägger fram, säger Eric 
 Bylander.

Eric Bylander tänker sig att uttalandena 
i betänkandet kan ha fått utslag i domsto
larnas tillämpning utan att de har lett till 
lagändring.

– Det kan ha gett ringar på vattnet, att 
domstolarna har tagit del av det som sägs 
och följt tanken att de inte tillämpar syste
met som de borde. l

Reglerna lämnar mycket öppet för   domstolarna

Lennart Strinäs är chefsråd-
man vid Malmö tingsrätt 
och chef för tingsrättens 
brottmålsavdelning.

Har du upplevt att domstols-
praxis i fråga om återbetalningsskyldighet i 
brottmål har förändrats de senaste åren?

– Nej, jag har inte noterat någon sådan 
förändring. Jag har även talat med flera do
markollegor på tingsrätten, och de är av 
samma uppfattning.

Tror du att du, eller andra domare, kan ha ta-
git intryck av innehållet i Biträdeskostnads-
utredningens betänkande?

– Nej, jag tror inte att man ska överskat
ta betydelsen av vad som har skrivits i ett 
betänkande från 2014. Och därmed kan 
jag inte heller se något som helst skäl till 
varför domstolspraxis plötsligt och samlat 
skulle ha ändrats.

Flera brottmålsadvokater upplever att olika 
domare i Malmö tingsrätt dömer olika i åter-
betalningsfrågan i mål med annars likartade 
förutsättningar. Är det ett problem?

– Jag har svårt att tro att det förhåller sig 
på det viset. Men om det – rent hypotetiskt 
– skulle vara så, behöver vi ta upp frågan 
till diskussion. Utgångspunkten är själv
klart att likartade fall i möjligaste mån ska 
behandlas lika. l

 • PROMEMORIAN SKÄRPT ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET I BROTTMÅL  •
Justitiedepartementets promemo-
ria, som presenterades i januari i 
år,  föreslår att reglerna om åter-
betalningsskyldighet i brottmål 
skärps. Förslagen innebär följande: 

l Den dömde ska kunna bli 
återbetalningsskyldig med ett be-
lopp som är dubbelt så stort som 
vad han eller hon skulle ha fått 

betala i rättshjälpsavgift. Enligt 
den nuvarande lagstiftningen kan 
den dömde bli återbetalnings-
skyldig med ett belopp som är 
lika stort som rättshjälpsavgiften.

l Möjligheten att sätta ned 
återbetalningsbeloppet ska be-
gränsas genom ett krav på sär-
skilda skäl.

l Om den dömdes överklagan-
de till en högre rätt förfaller på 
grund av att han eller hon uteblir 
från ett sammanträde ska åter-
betalningsskyldigheten omfatta 
hela kostnaden där, utan någon 
begränsning.

Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2024.

Svar från Malmö 
tingsrätt om åter- 
betalningsskyldigheten

Enligt Eric Bylander, 
professor i processrätt,  
finns det inte något 
tillförlitligt underlag 
som visar att domstolarna 
redan har skärpt åter-
betalningsskyldigheten.
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•GÄSTKRÖNIKA•

I Sverige finns ett stort engagemang för totalförsvaret, och en stark 
vilja att hjälpa andra vid kriser. Det finns därför en god grund att 

bygga Sveriges motståndskraft på. Men en av det svenska 
samhällets stora utmaningar är att det finns stora grupper 
som inte känner sig som en självklar del av vårt samhälle.

I januari arrangerade vi på Folk och Försvar vår år
liga rikskonferens i Sälen. Äntligen var det möjligt 
att vara på plats i Sälen igen efter två pandemiår 

med digitala produktioner. Det var större intresse och 
uppmärksamhet än på mycket länge, sannolikt med 
anledning av det allvarliga omvärldsläget med kriget i 
Ukraina.

Vi är tacksamma att rikskonferensen fick så mycket 
uppmärksamhet på olika sätt och inte minst i media. 
Tack vare att det rapporteras om konferensen och tack 
vare frågorna som tas upp under den når informatio
nen ut till långt fler än dem som är på plats. Eftersom 
vårt uppdrag är att öka kunskap och engagemang för 
dessa frågor som påverkar Sveriges säkerhet vill vi nå 
så många som möjligt.

Temat för årets konferens var Nato och EU i en ny 
säkerhetspolitisk verklighet, men genomgående tema 
var också motståndskraft och totalförsvaret. Detta är 
kärnan i Folk och Försvar och ett ämne som ligger oss 
varmt om hjärtat. När vår organisation grundades un
der andra världskriget 1940 var syftet att informera om 
vad var och en kunde göra för att bidra till Sveriges sä
kerhet. Genom att samla representanter för försvars
organisationer och de stora folkrörelserna i en och 
samma organisation skulle informations och kun
skapsöverföring underlättas. Det var arbetsmarkna
dens parter (arbetsgivarorganisationer, fackliga sam
manslutningar) och de politiska ungdomsförbunden 
som var grundarna.  

folkförankringen syftar till att öka kunskap 
om vad som påverkar vår säkerhet, vad som händer om 
Sverige blir angripet och vad var och en kan göra både 
för att motverka att det händer och bidra med om det 
händer. Därför är folkförankring viktigt för försvarsvil
jan. Försvarsvilja är att man tycker att det land vi lever 

i och våra värderingar ”att få tro på vem och vad man 
vill, få älska vem man vill och få tycka vad man vill” är 
värt att försvara om det är hotat. Därför behövs också 
kunskap om hur hoten ser ut och hur man kan motver
ka det. I en värld med ständigt informationskrig och 
påverkansmetoder är detta något som är en del i var
dagen redan nu.

Har man kunskapen och viljan att bidra till att för
svara detta så behövs modet att faktiskt göra det. Där 
är det viktigt att känna att alla kan bidra utifrån sina 
egna individuella förutsättningar. Alla behöver inte 
vara en del av det militära försvaret, det finns många 
andra sätt att bidra på.

Under året som gått har vi sett åtskilliga exempel på 
försvarsvilja och motståndskraft hos Ukrainas befolk
ning som visar varför det är essentiellt att samhället 
fortsätter att fungera och vad mod och försvarsvilja 
kan vara, i stort och smått.

i december berättade personer i Ukraina att de 
minsann skulle fira nyår trots bombningar för att visa 
att Putin inte kan knäcka dem. Under året har vi sett 
otaliga bilder på sönderbombade gator med brända bil
vrak längs trottoarerna. Några veckor senare är de åter 
belagda med ny asfalt, all bråte är borta och husen om
målade. Hur många gånger har de inte gjort detta för 
att sedan bli bombade igen? Det är ett kraftfullt bud
skap från medborgarna till angriparna: Ni kan inte bry
ta ner oss, våra liv fortsätter.

Trots att det pågår ett fullskaligt krig i delar av lan
det lyckas det ukrainska folket förse med diesel både 
Försvarsmakten för att fortsätta kriga och civilbefolk
ningen som kan fortsätta köra sina bilar. Skolundervis
ning hålls på de sätt som går under förutsättningarna. 
Vardagen pågår parallellt med kriget i ett och samma 
land. Det är vad totalförsvaret handlar om. Att allt ska 

  Försvarsvilja
och motståndskraft som  första försvarslinje

”Tillit,  
inkludering och 
sammanhållning 

är viktiga  
grunder som  
försvarsviljan  

vilar på.
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kunna fortsätta så långt som möjligt även under 
så stora påfrestningar som kriget innebär. 

Därför är det viktigt att klargöra att försvar
svilja innebär att man vill ställa upp för sitt 
land och sina medmänniskor. Men det behö
ver alltså inte innebära att man deltar i det 
militära försvaret som anställd, reservofficer 
eller värnpliktig, utan det är precis lika viktigt 
att bidra till det civila försvaret. Där behövs var 
och en av oss. Försvarsvilja kan lika gärna vara 
att man precis som i Ukraina bidrar till att samhäl
let kan fungera så normalt som möjligt under svåra 
påfrestningar. Sopor måste fortfarande hämtas, vägar 
lagas, elnät fixas, barnomsorg, skolor och äldreomsorg 
fungera, annars kommer inte de som behövs på an
nan plats att vilja lämna sina nära och kära. De mås
te kunna vara trygga med att anhöriga kommer att bli 
omhändertagna. Mod behöver inte innebära hjältedåd, 
det är även viktigt att till exempel ha egenberedskap 
för att ta hand om sig själv eller en så enkel sak som 
att vara källkritisk.

Tillit, inkludering och sammanhållning är viktiga 
grunder som försvarsviljan vilar på. För att känna att 
man vill bidra till att försvara vårt samhälle måste man 
känna sig som en del utav det, att man är inklude
rad som en given del och att sammanhållningen med 
ens medmänniskor är god. En av vårt samhälles sto
ra utmaningar är att det finns stora grupper som inte 
känner sig som en självklar del av vårt samhälle. Om 
totalförsvaret ska bli en angelägenhet för hela befolk
ningen krävs arbete i alla led från individnivå och lo
kalnivå i olika föreningar till kommunal, regional och 
nationell nivå. 

Det behövs också tillit till varandra, att våga lita på 
att andra gör vad som krävs. Då kommer det att vara 
naturligt att själv göra det och då inte bara för sig själv 

utan även för att hjälpa andra. Om vi vet att våra 
grannar, vänner, främlingar kommer att ställa 
upp den dagen det behövs så kommer det att 
vara naturligt att hjälpa även dem. 

vi kan alla se till att vi fortsätter att  
gå till våra jobb, att vi tillsammans med  

grannar och bekanta hjälper varandra så långt 
som möjligt själva. Då kan samhällets resur

ser ägnas åt dem som är svagast och som måste 
ha hjälp. Här i Sverige finns redan ett stort engage

mang för vårt totalförsvar. Det är väldigt många som 
visat intresse att bidra sedan den 24 februari 2022. 
De frivilliga försvarsorganisationerna och Hemvärnet 
har fått rekordmånga intresseanmälningar. Hem 
värnet tog emot 30 000 intresseanmälningar 2022 
mot vanligtvis 2 000–3 000 per år. Oavsett vad dessa 
personer förväntar sig att kunna bidra med är det ett 
tecken på ett stort engagemang från var och en. 
Engagemanget har varit omfattande även under de 
andra kriser som inträffat de senaste 10 åren. Många 
visade på medmänsklighet och omsorg genom att ta 
hand om främmande personer som inte kunde komma 
hem vid terrorattentatet 2017, hjälpa till under skogs
bränderna och inte minst alla de initiativ som visades 
under pandemi från både företag och privatpersoner. 
Det finns därför en god grund att bygga Sveriges mot
ståndskraft på. Vi kan alla hjälpas åt att se till att dessa 
krafter vet vad de kan göra om det värsta händer. Om 
vi som befolkning kan uppvisa detta utåt så kan det 
rent utav vara en tröskel som håller ett angrepp borta. 
Om Putin hade känt till hur stark motståndskraft 
befolkningen i Ukraina har, hade det då sett annor 
lunda ut? 

maud holma von heijne
Generalsekreterare för Folk och Försvar

  Försvarsvilja
och motståndskraft som  första försvarslinje
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i Sverige, bland annat 
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Tidigare justitierådet Mari Andersson 
och justitierådet Erik M. Runesson 
arbetar normalt i olika avdelningar 
av Lagrådet, men sammanstrålar 
i ett av Lagrådets mötesrum för en intervju. 
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stillsamma vakthundar
Mediernas intresse för Lagrådets arbete har ökat. 

Rubriker om ”sågningar” får allt fler att kräva 
en starkare position för lagprövarna 

på Riddarholmen. Men laggranskarna själva tror 
snarare på lågmält och eftertänksamt samarbete och 

tydliga roller som nyckeln till en fungerande rättsstat.
text: ulrika öster foto: carl johan erikson, micke lundström m.fl.
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örslag om att ge ensamkommande en andra chans så
gas”. ”Lagrådet sågar regeringens förslag om privata 
sjukvårdsförsäkringar”. ”Lagrådet sågar förslag om se
kretess för elstöd”. Så kan det låta numera i svenska me
dier när Lagrådets yttranden behandlas.  

Formuleringarna ger en bild av ett närmast aktivistiskt 
lagråd, som gång på gång sticker ut hakan och proteste
rar mot politiska förslag. 

Men det är inte bara Lagrådet som i tidningar och TV 
presenteras som stridbart och konfliktbenäget. Reger
ingen och riksdagen framställs på motsvarande sätt ofta 
som ångvältar, som ”kör över” Lagrådet. Formuleringen 
återkom till exempel i samband med frågan om sekre
tess för elstöd, liksom i samband med remissen Reger
ingsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall, allmänt 
kallad Cementalagen. 

Samtidigt finns inga direkta belägg vare sig för att 
Lagrådet blivit mer kritiskt eller för att regeringen of
tare skulle strunta i experternas normkontroll. Den lil
la myndigheten diskuteras visserligen då och då i fora 
som Svensk Juristtidning och statsvetenskapliga upp
satser, men är annars, trots sin betydelse i den svens
ka lagstiftningsprocessen, ändå rätt okänd och ganska 
lite utforskad. 

Kanske håller det på att ändras. I dag märks ett väx
ande medialt fokus på Lagrådet, men också ett politiskt 
intresse. Under tiden i opposition motionerade Modera
terna till exempel i riksdagen om att Lagrådets ställning 
borde stärkas på ett eller annat sätt. Helt nyligen kräv
de också organisationen Svenskt Näringsliv detsamma. 
Även Advokatsamfundet har i sitt rättsstatliga program 
presenterat liknande tankar (se faktaruta på s. 26).

Bakom rubrikerna och de politiska kraven arbetar Lag
rådet samtidigt vidare, mestadels i tysthet.  Av de totalt 
omkring 160 remisser som Lagrådet yttrade sig över un
der 2022 var det mycket få som uppmärksammades i me
dierna. Likafullt lämnade Lagrådet i en mycket stor del 
av sina yttranden synpunkter och påpekanden som allt 
som oftast fick genomslag i lagstiftningen. 

Agerar som kompetent läsare
Lagrådet är alltså lite av en doldis i den svenska lag

stiftningsprocessen. Med en minimal administration  
– en person som sköter expediering av beslut, webbplats 
och annat praktiskt– yttrar sig de erfarna domarna i Lag
rådet normalt över mellan ett hundra och två hundra 
remisser om året. Enligt lagen om Lagrådet ska Reger
ingskansliet ställa sina föredragande till Lagrådets för
fogande för exempelvis rättsutredningar, men det be
hövs sällan.

Mari Andersson, tidigare justitieråd i Högsta förvalt
ningsdomstolen, och Eric M. Runesson, justitieråd i Hög
sta domstolen, är två av Lagrådets medlemmar. De sitter 
i varsin avdelning, och arbetar normalt inte tillsammans, 
men sammanstrålar för en intervju i Lagrådets lokaler på 
sjätte våningen i Kammarrättens hus på Riddarholmen.

Mari Andersson, som suttit längst av de båda, konsta
terar att Lagrådet när intervjun görs i början av februa
ri 2023 fortfarande märker en viss stiltje efter valet. Det 
kommer helt enkelt betydligt färre lagrådsremisser att 
granska än under den förra regeringens sista år, även om 
förslagen nu börjat strömma in igen. Rytmen, med få för
slag direkt efter ett val, och rekordmånga i slutet av en 
mandatperiod, är bekant. 

De båda justitieråden beskriver en helt annan verklig
het än den konfliktfyllda bild som medierna levererar. I 
stället återkommer ordet samarbete flera gånger.

Rent praktiskt får Lagrådets avdelningar sina respek
tive ärenden föredragna av tjänstemän från det ansva
riga departementet eller de ansvariga departementen. 
Lagtexten och författningskommentaren diskuteras, och 
justitieråden i Lagrådet föreslår förändringar. Departe
mentet kan sedan ta till sig synpunkterna och göra an
passningar. Är det fråga om mindre justeringar, till ex
empel ordval eller styckeindelningar, väljer Lagrådet ofta 
att inte ta upp det i sitt yttrande. Det är alltså långt ifrån 
alla synpunkter från Lagrådet som syns i de slutgiltiga 
yttrandena. 

– Det är ett väldigt nära samarbete med föredragande. 
Vi ber dem ofta att de ska titta vidare på något eller fö
reslår en viss skrivning eller att de ska prata med ”språ
kisarna”, säger Mari Andersson.

Även Eric M. Runesson betonar det gemensamma an
svaret, som ytterst handlar om att kvalitetssäkra lag
stiftningen. 

– Vi försöker agera som en kompetent läsare för att 
hjälpa till, säger han.

Mari Andersson har under sin domarutbildning själv 
arbetat i Regeringskansliet, bland annat på Finansdepar
tementet, och agerat föredragande inför Lagrådet. Det 
var en spännande uppgift.

– Visst tänkte jag ”vad ska de slå ner på?”. Men det var 
också kul att möta människor som verkligen engagerade 
sig i hur det skulle stå, för att produkten skulle bli så bra 
som möjligt. Min känsla redan som föredragande var att 
man fick väldigt mycket tillbaka från Lagrådet, säger hon.

Eric M. Runesson har med sin advokatbakgrund inte 
några motsvarande erfarenheter. Ändå tycker han att det 
har varit ganska lätt att komma in i rollen som granska
re av lagarna. 

 • VAD?  •
Lagrådet är en själv-
klar och ofta nämnd 
del av den svens-
ka rättsstaten, men 
samtidigt en ganska 
okänd institution. 
När Lagrådets ställ-
ning nu diskute-
ras allt oftare ville 
vi presentera själva 
institutionen och 
fördjupa kunskapen 
om den. 

 • HUR?  •
Advokaten mötte två 
av Lagrådets leda-
möter för en intervju. 
Även en professor i 
komparativ konsti-
tutionell rätt samt 
ordföranden och en 
av experterna i 2020 
års grundlagskom-
mitté har intervjuats. 

”
Regeringen 

och riksdagen 
tar en viss risk 
om de väljer 
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Lagrådets 

kritik. 
eric m. runesson



ADVOKATEN #2 2023 

•FOKUS•

›

25

elstöd i december förra året. Lagrådet skrev där att det 
avstyrkte förslaget på grund av ofullständig beredning, 
men också på grund av att regeringen inte fört fram ”till
räckligt tungt vägande skäl för att sekretess ska gälla hos 
Försäkringskassan avseende enskilds personliga förhål
landen i ärende om stöd till elanvändare”.

Eric säger att formuleringarna kanske kan ha någon 
betydelse om domstolarna skulle välja att göra en lag
prövning.

– Regeringen och riksdagen tar en viss risk om de väl
jer att bortse från Lagrådets kritik, konstaterar han, och 
fortsätter: 

– Vi har sagt vårt och lämnat ärendet bakom oss. Då 
är det en baby som domstolarna får ta hand om, säger 
Eric, som lämnar åt andra att debattera när yttrandet 
väl är lämnat.  

 Är en politisk fråga
De uppmärksammade så kallade överkörningarna av Lag
rådet har fått debattörer och aktörer inom rättssamhäl
let att kräva ökade befogenheter och stärkt ställning för 
Lagrådet. Den senaste i raden är organisationen Svenskt 
Näringsliv, som genomfört en studie av Lagrådets ytt
randen under perioden 2006–2022. Svenskt Näringsliv 
konstaterar att Lagrådet ofta har kritiska synpunkter på 
lagförslag och att regeringen ibland väljer att bortse från 
dessa (läs mer på s. 32). 

Utifrån resultatet förespråkar Svenskt Näringsliv bland 
annat att Lagrådet ska ges möjlighet att kräva att lagför
slag återremitteras till regeringen. Regeringen skulle då 
vara bunden av att låta Lagrådet yttra sig över det revi
derade förslaget. Mari Andersson och Eric M. Runesson 
är skeptiska till idén, som skulle kräva bedömningar av en 
helt annan karaktär än de som Lagrådet i dag gör. För hur 
mycket kritik behövs egentligen för att ett förslag skulle 
skickas tillbaka? Mari tror inte att Lagrådet skulle vara 
särskilt piggt på att återremittera förslag. 

– Det där tycker jag är politiska bedömningar som får 
göras. Och om vi inte föreslår återremiss, blir det då bara 

Avstyrker sällan
Beskrivningen av lagstiftningsarbetet och Lagrådets roll 
känns ganska långt ifrån de braskande rubrikerna. Här 
samarbetar departementstjänstemän och höga jurister 
för att på bästa och tydligast möjliga sätt skapa lagar 
som stämmer överens med folkviljan, utan att tumma 
på rättsstatens krav. 

Mycket av Lagrådets kritik och förslag till förbättring
ar fångas upp i lagstiftningsprocessen. Samtidigt händer 
det förstås att Lagrådet ibland anser att ett förslag inte 
bör läggas till grund för lagstiftning, men att regering 
och riksdag ändå väljer att gå vidare. På senare tid har 
det hänt med förslaget om sekretess för elstöd (där re
geringen kom med en proposition i januari), Cementa
lagen och tidigare den så kallade gymnasielagen. Så blir 
Lagrådet överkört?

– Jag känner mig i vart fall inte överkörd, fastslår Mari 
Andersson, som tillägger att Lagrådet faktiskt sällan av
styrker förslag, även om medierna gärna framställer det 
så. 

Cementaremissen är ett exempel, där Mari var med 
och yttrade sig.

– Alla medier beskrev det som att vi avstyrkte. I själva 
verket skrev vi att vi inte tillstyrkte. För mig innebar det 
en liten skillnad, säger hon (se faktaruta om Cementa
lagen på s. 26). 

Att regeringen trots Lagrådets synpunkter valde att gå 
vidare med lagen kom inte som någon överraskning för 
Mari Andersson, som beskriver regeringen som pressad 
från flera håll här. 

I andra fall, där det skrivits om överkörningar, har me
dierna helt missat att regeringen faktiskt gått Lagrådet 
till mötes, påpekar Mari. Hon berättar om en lagrådsre
miss om införandet av ett nytt brott, hedersförtryck. I 
remissen hade ett rekvisit i det bakomliggande utred
ningsförslaget – ägnat att allvarligt skada självkänslan 
– strukits. Lagrådet avstyrkte förslaget om införande av 
brottet som det var utarbetat i lagrådsremissen och ut
talade att det är nödvändigt med en avgränsande brotts
förutsättning. I propositionen lade regeringen tillbaka 
det av utredningen föreslagna rekvisitet. 

Inte heller Eric M. Runesson känner sig överkörd. Då 
var han ändå med och skrev yttrandet om sekretess för 

›

 • SÅ ARBETAR LAGRÅDET  •
Lagrådet är uppdelat i avdelningar. När detta skrivs finns två avdelningar, men vid behov kan 
antalet ökas upp till fem avdelningar, med vardera tre ledamöter. 

På torsdagarna efter regeringssammanträdet får Lagrådet de remisser som ska granskas. 
Dessa fördelas på avdelningarna, och på de enskilda ledamöterna, som läser in sig på området. 

Remisserna föredras av tjänstemän från ansvarigt departement (det kan också vara flera de-
partement inkopplade på en remiss). Detta görs normalt på tisdagar, onsdagar och torsdagar, 
men när arbetsbördan är stor kan fler dagar behövas. 

Vid genomgången tittar också Lagrådet på de remissvar som kommit in. Fokus ligger på 
lagtext och författningskommentar, som läses högt och diskuteras. De föredragande deltar och 
får därmed en bild av vilka frågetecken som kan finnas.

Arbetet resulterar i ett utkast till yttrande som går till ansvarigt departement. Olika avdel-
ningar arbetar lite olika, men typiskt sett får departementet mycket information på förhand om 
vilka problem Lagrådet ser med förslaget och vad som kan förbättras. 

Många gånger tar departementet till sig synpunkter och för in dem i förslaget. Om det en-
dast är fråga om mindre justeringar, kommer därmed de problem som rättas till inte fram i det 
slutgiltiga yttrandet. Men är det viktigare frågor som innebär materiella förändringar av försla-
gen, tas de alltid med i Lagrådets yttranden.

Slutresultatet blir ett lagrådsyttrande, som används i den fortsatta beredningen av lagför-
slaget.

 • LAGRÅDETS UPPGIFTER  •
Lagrådet granskar och yttrar sig över lagförslag efter anmodan från regeringen eller ett riks-
dagsutskott. Lagrådet ska normalt höras över förslag till ändringar av tryckfrihetsförordningen 
och yttrandefrihetsgrundlagen och över förslag till lagar som berör enskilda människors fri- 
och rättigheter, deras personliga och ekonomiska förhållanden eller deras skyldigheter gente-
mot det allmänna. 

Regeringen kan avstå från att höra Lagrådet om den fråga som behandlas i ett lagförslag är 
sådan att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse eller om hörande av Lagrådet skulle för-
dröja lagstiftningsärendets behandling och detta skulle leda till avsevärda olägenheter.

Lagrådets ska enligt regeringsformen granska:
l hur lagförslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt,
l hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
l hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
l om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna syften,
l vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.

Eric M. Runesson.

Mari Andersson.
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att tuta och köra? frågar Mari Andersson retoriskt, och 
fortsätter:

– Folk får ju låta bli att rösta på politikerna om de be
ter sig illa, och struntar i våra grundlagar.

– Jag tror att det är ett stort steg från den roll som Lag
rådet har nu. Om vi ska sitta och besluta bindande om 
en återremiss, då kan vi plötsligt bli en del av problemet 
och inte längre den granskande instans vi ska vara, sä
ger Eric M. Runesson.

Och visst kan Lagrådet få en annan roll, menar  
Eric M. Runesson. Hans poäng är dock att det är en po
litisk fråga. 

– Jag tycker inte att det ankommer på mig att ha någon 
synpunkt. Där är min mening inte mera värd än någon 
annan medborgares, säger han. 

Svaren förvånar inte. Eric M. Runesson och Mari An
dersson är klassiska svenska ämbetsmän och domare, och 
håller som sådana hårt på gränsen mellan sin egen roll i 
Lagrådet och politiska frågor, som de om hur normkon
trollen ska utformas.

Det hindrar inte att de, utifrån sin position, då och då 
har riktat hård kritik mot hur regeringen bedriver sitt 
lagstiftningsarbete. Som när Mari Andersson i septem
ber i fjol tillsammans med sina två kolleger varnade för 
farorna i att ”gång efter annan höja straffskalorna för 
olika brott och motivera åtgärden i det enskilda fallet”. 
Konsekvensen blir, enligt Lagrådets yttrande ”i prakti
ken att man aldrig kommer in på den mer övergripande 
frågan om hur olika brottstyper ska placeras ut på ska
lan från bötesminimum till det strängast möjliga fängel
sestraffet, och därmed inte heller på spörsmålet om var 
den allmänna repressionsnivån ska ligga”.

Efterlyser helhetsgrepp
Och straffrätten är inte det enda området där Lagrådet 
uppmanat regeringen att ta ett helhetsgrepp för att sä

kerställa att lagstiftningen blir proportionerlig och kon
sekvent. De allt mer använda sanktionsavgifterna har 
uppmärksammats av Lagrådet på ett liknande sätt, be
rättar Eric M. Runesson.

– I stället för kriminalisering inför man ett system med 
sanktionsavgifter. Det finns många goda skäl för det. Men 
det finns ingen övergripande lag för sanktionsavgifter, 
konstaterar han.

Eric jämför med lagen om viten, som är övergripan
de. Bristen på en sådan lag för sanktionsavgifter gör att 
lagstiftaren i varje lag som innehåller sanktionsavgifter 
i stället måste hantera de följdfrågor som kommer upp i 
förarbetena för lagen. Risken är stor att det blir skillna
der mellan olika lagar.

En annan återkommande kritik från Lagrådet på sena

 • OM LAGRÅDET I ADVOKATSAMFUNDETS 
 RÄTTSSTATLIGA PROGRAM  •
”Lagrådets roll och ställning bör stärkas såtillvida att i de fall re-
geringen frångår Lagrådets synpunkter, bör det åligga regeringen 
att tydligt redovisa de rättsliga överväganden som gjorts och som 
motiverar att Lagrådets synpunkter frångås. Lagstiftningsärendet 
bör i sådana fall återremitteras till Lagrådet för yttrande över de 
av regeringen anförda skälen. Regeringen bör även motivera var-
för det i förekommande fall inte anses nödvändigt överhuvudta-
get att inhämta Lagrådets yttrande över ett lagstiftningsärende. ”

 • CEMENTALAGEN   •
Lagrådet, i form av Martin Borgeke, 
Mari Andersson och Petter Asp, ytt-
rade sig i september 2021 över lag-
rådsremissen Regeringsprövning av 
kalkstens täkter i undantagsfall.

Lagrådet konstaterade i sitt yttran-
de att ”beredningskravet enligt 7 kap. 
2 § regeringsformen inte är uppfyllt” 

och att lagrådsremissen redan av det-
ta skäl inte kunde ligga till grund för 
lagstiftning.

Lagrådet prövade trots det förslaget, 
och undersökte bland annat om försla-
get uppfyllde kravet på att lagar ska 
vara generellt utformade. Slutsatsen 
blev att lagtexten som sådan i och för 

sig var generellt utformad. Men Lag- 
rådet konstaterade också att lagen  
dels skulle vara i bruk en mycket kort 
tid som helt var anpassad efter be-
hoven i det enskilda fallet, dels hade 
rekvisit formulerade på ett sådant sätt 
att kapitlet bara kunde tillämpas i just 
fallet med Cementa. Dessutom fram-

stod lagen som en åtgärd vidtagen 
för att korrigera utfallet av den kon-
kreta tillståndsprocess som bedrivits 
i domstol. 

Slutsatsen blev därför att: ”Samman-
taget anser Lagrådet att övervägande 
skäl talar för att förslagen i lagrådsre-
missen strider mot generalitetskravet. 

Folk får ju låta 
bli att rösta på 

politikerna 
om de beter 
sig illa, och 

struntar i våra 
grundlagar. 

mari andersson
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mentafallet ingick bara ett fåtal instanser som kunde 
förväntas ha synpunkter på de komplicerade rättsliga 
frågorna i förslagen.

Ytterst handlar remissbehandlingen förutom kvali
tet också om demokratisk förankring, påpekar Mari An
dersson. 

– Sverige är sedan länge organisationsbaserat. Det är 
som organisation som man blir hörd. Då är det sällan 
så bråttom med lagar att man ska kortsluta i den fasen, 
fastslår hon. 

Förutom det höga tempot anser ändå både Mari An
dersson och Eric M. Runesson att kvaliteten på de lagför
slag som kommer till dem generellt är rätt hög. EUrätten 
kan dock ställa till det, anser Eric. Det handlar om EU
rätts akter med otympliga uttryckssätt i den engelska och 
franska versionen som sedan ska översättas till svenska. 

– När det blir en översättning så passar den inte alltid 
i den svenska språkdräkten. Då får man problem. Då kan 
man diskutera översättningens status som rättskälla, att 
den får en egen tyngd. Och så var det ju inte riktigt tänkt. 
Det kan föranleda direkta kvalitetsbrister, säger han.

Mari delar Erics analys. 
– Ett vanligt svar från departementet när vi tar upp 

detta är att de vill hålla sig så nära direktivtexten som 
möjligt, för att det ytterst kanske är EUdomstolen som 
ska döma av det hela, säger hon. l

re år har varit att regeringen haft för bråttom, och att be
redningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen inte uppfyllts 
på grund av en allt för kort remisstid. Det konstaterades 
bland annat i yttrandet över den så kallade Cementalagen. 

Och remissvaren är viktiga i Lagrådets arbete, konsta
terar Mari Andersson och Eric M. Runesson. 

– Vi har ju också ganska kort tid på oss och då är det 
bra att se om remissinstanserna har haft synpunkter som 
vi kan fånga upp. Vi har i flera yttranden med för kort 
tid skrivit att man inte kan ersätta remissinstanserna 
med våra yttranden, för vi har hjälp av remissinstanser
na, säger Mari.

Hon tillägger att det också är viktigt att remisserna 
går till tillräckligt många och framförallt rätt remissin
stanser. Så är det för det mesta, men i bland annat Ce

 • LAGRÅDETS YTTRANDE 
 OM SKÄRPTA STRAFF 
 FÖR BROTT I KRIMINELLA NÄTVERK  •
Lagrådet yttrade sig i september 2022 över lagrådsremissen 
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk. I yttrandet framförde 
Lagrådet (Martin Borgeke, Mari Andersson och Petter Asp) prin-
cipiella synpunkter på tillvägagångssättet med successiva straff-
skärpningar för enskilda brott. 

Lagrådet skriver bland annat att ”tillvägagångssättet att gång 
efter annan höja straffskalorna för olika brott och motivera åtgär-
den i det enskilda fallet” i praktiken innebär ”att man aldrig kom-
mer in på den mer övergripande frågan om hur olika brottstyper 
ska placeras ut på skalan från bötesminimum till det strängast 
möjliga fängelsestraffet, och därmed inte heller på spörsmålet 
om var den allmänna repressionsnivån ska ligga. I stället kommer 
graden av straffrättslig repression att växa fram genom succes-
siva och i vissa fall återkommande straffhöjningar avseende en-
skilda brott”.

Lagrådets granskningar
och rättstillämpning 

är kommunicerande kärl – vänd!

 • CEMENTALAGEN   •
De står därmed i strid med regerings-
formen också i sakligt hänseende.” Lag-
rådet pekade också på risken för att 
lagstiftaren genom att skapa en lag för 
att ändra domstolsbeslut riskerade att 
skada ”tilltron till det svenska rättssys-
temet liksom respekten för den grund-
läggande uppgiftsfördelning mellan 

riksdagen och regeringen som kommer 
till uttryck i regeringsformen”. Lagrå-
det sade sig därför inte kunna tillstyrka 
förslagen i remissen.

Regeringen valde att, trots kritiken, 
lägga fram en proposition baserad på 
lagrådsremissen. Förslagen diskutera-
des i miljö- och jordbruksutskottet, som 

tog upp Lagrådets kritik. Representan-
terna i utskottet ansåg dock att den 
korta beredningstiden var motiverad 
med anledning av den brådskande si-
tuationen. Till skillnad från Lagrådet 
ansåg också utskottet att lagen var ge-
nerellt utformad. 

”Mot bakgrund av de allvarliga sam-

hällskonsekvenser som kan uppstå till 
följd av cementbrist och av de skäl i 
övrigt som anförs i propositionen an-
ser utskottet att riksdagen bör anta 
regeringens lagförslag” skrev utskottet. 
Förslaget antogs sedan av en enhäl-
lig riksdag. 

Betänkande 2021/22:MJU7

I Lagrådet sitter doma-
re från HD och HFD. 
Även andra lagfarna 
personer, som nyligen 
avgångna justitieråd, 
kan förordnas att ingå 
i Lagrådet. Ledamö-
terna förordnas för 
ett år, eller kortare 
tid om regeringen 
beslutat om fler än två 
avdelningar.
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Lagrådet spelar en viktig roll i rättsstaten. 
Just därför är det problematiskt när 

lagstiftaren struntar i dess synpunkter, 
anser en av kommitténs experter, 

advokat Christer Danielsson. Utredningens 
ordförande Anders Eka ser dock fördelar 

med dagens system. Frågan om för- 
ändringar lämnar han till politikerna. 

Som ordförande i HD deltar Anders Eka inte längre 
i Lagrådets arbete. Men under sitt år där uppskat
tade han uppgiften.  

– Jag tror att de flesta tycker att det är ett roligt arbete 
och att det känns som att man gör nytta. Det har ett in
slag av konstitutionell kontroll, men handlar också om 
att kvalitetssäkra vår lagstiftning, säger han.

Anders Eka själv har gått den klassiska domarbanan 
och har erfarenhet av lagstiftningsarbete i Regerings
kansliet. Den erfarenheten delas i dag inte av alla do
mare i de högsta domstolarna, där en ganska stor andel 
numera har till exempel forskar eller advokatbakgrund. 
Anders Eka har dock bara gott att säga om bidragen från 
kollegerna utan domarutbildning.

– Har man sysslat med kvalificerad juridik så är det i 
grund och botten samma frågeställningar. Jag tycker att 
de har tagit sig an uppgiften väldigt bra och är väldigt 
värdefulla. Jag har suttit med tidigare advokater i Lag
rådet och det har varit mycket givande. På samma sätt 
som i HD befruktar det när man kommer in med olika 
erfarenheter, anser Anders Eka. 

Förs inte bok
Advokat Christer Danielsson, tidigare ordförande i Advo
katsamfundet, medverkar som expert i 2020 års grund
lagskommitté. Han anser att Lagrådet gör ett utmärkt 
arbete. 

– Jag tycker att Lagrådet har blivit skarpare och väldigt 
tydliga när de uttalar sig. Man behöver inte läsa mellan 
raderna, utan det är väldigt tydligt uttalat, säger Chris
ter Danielsson, som däremot ser andra problem i lag
stiftningsprocessen. 

– Problemet ligger dels i att det kommer undermå
liga produkter till Lagrådet från regeringen, och dels i 
att det, i alla fall enligt min känsla, inte fästs tillräckligt 
av seende vid Lagrådets kritik. Den förra regeringen ge
nomförde förslag med på sin höjd kosmetiska ändringar,  
fast Lagrådet haft allvarlig kritik, säger Christer Daniels
son.

Precis som många andra har han följt skildringarna av 
hur exempelvis den så kallade Cementalagen och gym
nasielagen drevs igenom. Och han tycker det är besvä
rande när regeringen går vidare med lagar som Lagrådet 
avstyrkt eller riktat hård kritik mot. 

Han tillägger att det återstår att se om den nuvaran
de regeringen har en annan inställning. Det vore i linje 
med hur de däri ingående partierna uttalade sig under 
tiden i opposition.

– Lagrådet ska ju vaka över hur rättsreglerna utfor
mas, att de passar in i systemet och att de inte strider 
mot grundlagar. Respekten för lagstiftningen urholkas, 
när de verkliga experterna som tillfrågas säger att ”nej, 
så här kan vi inte göra” – och så gör regeringen så ändå. 

GRUNDLAGSUTREDARNA

Lagrådets granskningar 
och rättstillämpning är 
kommunicerande kärl

 • MODERATERNA VILLE STÄRKA LAGRÅDET  •
Redan 2018 talade Moderaternas dåvarande partisekreterare, nuvarande justitieministern Gun-
nar Strömmer, för att stärka Lagrådets ställning. Tillsammans med nuvarande talmannen An-
dreas Norlén argumenterade Strömmer vid en pressträff för ett starkare lagråd, och lämnade 
två förslag på hur detta skulle kunna åstadkommas. Ett sätt skulle vara ett krav på förnyad lag-
rådsgranskning om Lagrådet avstyrkt ett förslag. Det andra förslaget innebar att det skulle krä-
vas två tredjedels majoritet i riksdagen för att kunna gå mot Lagrådet. 

Moderaterna har sedan fortsatt arbetet för ett starkare lagråd i riksdagen. I sin motion Star-
kare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor år 
2021 föreslog sex moderata riksdagsmän en rad åtgärder för att stärka rättsstaten. Bland annat 
önskade motionärerna utreda hur Lagrådets ställning kunde stärkas. I motionen skrev de att 
”regeringen bör ge 2020 års grundlagskommitté i uppdrag att se över hur Lagrådets ställning 
och domstolarnas lagprövning kan stärkas och tillkännager detta för regeringen”.

Motion 2021/22:3793 av Karin Enström m.fl. (M)

Det har ett 
inslag av 

konstitutionell 
kontroll, men 
handlar också 
om att kvali-
tetssäkra vår 
lagstiftning. 

anders eka
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Lagrådets granskningar 
och rättstillämpning är 
kommunicerande kärl

Högsta domstolens ordförande Anders Eka leder
den parlamentariskt sammansatta 2020 års 

grundlagskommitté, med uppdraget att stärka 
grundskyddet för de demokratiska strukturerna. 

Utredningen ska bland annat se över om det
bör bli svårare att ändra grundlagarna och
hur domstolarnas oberoende kan stärkas. 
Lagrådets roll ingår dock inte i uppdraget.
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 • SKÄRPT STRAFF FÖR MORD – LAGEN SOM BLEV FEL  •
Regeringen föreslog 2014 en lagändring för att skärpa straffen för mord. Enligt 
förslaget skulle mord bestraffas med livstids fängelse om omständigheterna var 
försvårande. Syftet med lagändringen var att livstidsstraffet ska kunna användas i 
betydligt större utsträckning och dömas ut i en majoritet av fallen.

Lagändringen drevs igenom trots att Lagrådet pekat på problem med lagtextens 
och författningskommentarens formuleringar. 

Högsta domstolen prövade i ett mål om den nya straffskalan skulle tillämpas i 

ett mordåtal. HD tog i sin dom upp Lagrådets kritik, och kom fram till det Lagrådet 
varnat för – att lagtexten inte sa det regeringen syftade till. I sin dom skrev HD 
bland annat att ”det i förarbetena angivna syftet – i detta fall att öka tillämpning-
en av livstidsstraffet – således inte anses vara förenligt med den genomförda lag-
ändringen. Det innebär att lagens ord ska ha företräde. En godtagbar läsning av 
lagtexten är då att den inte innebär någon ändring av det tidigare rättsläget, utan 
i stället utgör ett förtydligande av detta.” NJA 2016 s. 3

Advokat Christer Danielsson 
är tidigare ordförande
i Advokatsamfundet och 
Advokatsamfundets expert 
i 2020 års grundlagskommitté.
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Folkstyrelsen är grunden
Att gå emot landets främsta jurister kan alltså straffa sig 
när lagen väl ska tillämpas. Finns det så skäl att ändra 
på dagens ordning där regering och riksdag kan gå emot 
Lagrådets kritik och lagstifta trots att Lagrådet avstyrkt? 
Anders Eka håller, precis som Mari Andersson och Eric 
M. Runesson, hårt på sin roll som opolitisk ämbetsman, 
och vill helst inte svara på frågan. 

– I vårt system har vi grundprincipen om folkstyrelse. 
Riksdagen har sista ordet, men den ska naturligtvis be
sluta inom ramen för rättsstaten. Då blir det en balans, 
vi har Lagrådet som yttrar sig, men regering och riksdag 
har ett val och kan göra en annan bedömning. Det är till 
syvende och sist en politisk fråga om man tycker att de 
ska ha den möjligheten, säger han.

På olika håll, bland annat från Moderaterna när de 
satt i opposition, har det framförts tankar på att stärka 
Lagrådets ställning gentemot politiken, exempelvis ge
nom att kräva kvalificerad majoritet om riksdagen ska 
gå emot Lagrådet. Förslagen är inte nya för Anders Eka, 
som uttrycker en viss tveksamhet. 

– Jag kan själv tycka att vårt system har ganska bra in
slag av balans i sig, och i väldigt stor utsträckning är det 
så att Lagrådets synpunkter följs, säger han. 

Advokat Christer Danielsson är betydligt mer positiv 
till idén om ett starkare lagråd. Men även han medger 
att avvägningen mellan folksuveränitet och kontrollmakt 
är vansklig. Det kan därför inte bli frågan om någon ve
torätt för Lagrådet. 

– Däremot skulle man kunna skärpa kraven på reger
ingen att i propositionen tydligt förklara varför den inte 
fullt ut beaktar Lagrådets synpunkter, säger han. 

Om regeringen på detta sätt skulle tvingas motivera att 
den går emot Lagrådet skulle tröskeln höjas för att bortse 
från Lagrådets synpunkter, tror Christer Danielsson. l

Det får kanske ingen direkt konsekvens i rättstillämp
ningen men det är inte bra för den allmänna tilltron till 
lagstiftningsmakten, säger han. 

Även Anders Eka konstaterar att regeringen under de 
senaste åren valt att gå vidare med lagförslag, trots att 
dessa kritiserats hårt av Lagrådet. 

– Det har varit några uppmärksammade fall. Men jag 
har inget underlag för att säga att det skulle ha blivit 
vanligare. Det skulle man behöva titta på, säger han, och 
tillägger att det, vad han vet, inte förs bok någonstans 
över hur stor andel av yttrandena som innehåller kritik. 

Anders Eka vill också nyansera bilden av Lagrådets 
yttranden. Visst händer det att Lagrådet helt avstyrker 
ett lagförslag eller konstaterar att det inte är lämpligt att 
göra till lag. Men en stor del av  Lagrådets arbete består 
i mindre synpunkter och rekommendationer för att för
bättra lagstiftningsprodukten. 

– I ett och samma yttrande finns ofta delar som är 
godkända medan andra får kritik, konstaterar Anders 
Eka.

Lagstiftaren tar en risk
Lagrådets granskning är inte den enda normprövning vi 
har i Sverige. Domstolarna kan också granska en lag och 
komma fram till att den inte kan tillämpas i det konkre
ta fallet. Och även här kan Lagrådets yttranden spela en 
roll, konstaterar Anders Eka. 

– Det är inte självklart att man kan säga att ”riksda
gen bara kör över Lagrådet”, som det låter i debatten. För 
det kan vara riskabelt att köra över Lagrådet. Den lag 
stiftning man trumfar igenom kan bli föremål för pröv
ning i efterhand och visa sig inte hålla, fastslår Anders 
Eka. 

En sådan situation uppstod när regeringen drev ige
nom en straffskärpning för mord 2014, trots Lagrådets 
invändningar. Tanken var att göra livstidsstraff till nor
men vid mord när det fanns försvårande omständigheter. 
Ander Eka satt själv med när HD konstaterade att lagtex
ten faktiskt inte sa det som regeringen planerat och ville 
att den skulle säga. 

– Lagtexten hade inte på ett riktigt sätt återgett det 
man ville åstadkomma, och domstolen var därför tvung
en att gå på lagtexten, berättar Anders Eka. 

Efter HDdomen tvingades regeringen göra om utred
ningen och ändra lagen än en gång. 

Lagrådets kritik har plockats upp av domstolarna även 
i andra fall, som när straffet för grovt vapenbrott höjdes 
år 2017. Lagrådet hade då avstyrkt förslaget med hänvis
ning till att beredningskravet inte var uppfyllt, men lag
ändringen drevs ändå igenom. 

När lagen sedan skulle tillämpas anförde en åtalad per
son den otillräckliga beredningen. Lagprövningen gick 
ändå upp till HD, som också kritiserade lagstiftningspro
cessen, men ansåg att bristerna i sig inte var skäl nog att 
inte tillämpa lagen. 

– Det visar ändå att det finns ett samspel, det är kom
municerande kärl mellan de olika institutionerna, säger 
Anders Eka. 

 • SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA VAROR  – DÅLIG BEREDNING 
 VAR INTE TILLRÄCKLIGT FÖR ATT VÄGRA TILLÄMPA LAG  •
Lagrådet var i sitt yttrande kritiskt när regeringen 2017 ville skärpa straffen för vapenbrott. Lag-
rådet pekade i sitt yttrande på den mycket korta remisstiden. ”I remissen anges inte varför det 
finns ett behov av att så snabbt kunna genomföra de föreslagna straffskärpningarna. För att 
godta en avvikelse från det gängse beredningskravet genom en så kort remisstid som det nu 
är fråga om måste krävas alldeles särskilda skäl. Några sådana har inte anförts i ärendet”, skrev 
Lagrådet, som avstyrkte förslaget med hänvisning till att regeringsformens beredningskrav inte 
uppfyllts. 

Trots kritiken röstades straffskärpningarna närmast enhälligt igenom i riksdagen (ett parti 
ville gå längre och röstade därför nej till förslagen). 

Frågan om den bristfälliga beredningen kom att bli föremål för lagprövning och gick hela vä-
gen upp till Högsta domstolen. HD konstaterade att den stadgade ordningen inte följts fullt ut 
när lagen kom till. Slutsatsen blev trots det att det saknades stöd ”för slutsatsen att återverk-
ningarna för den enskilde som en följd av den korta remisstiden har blivit helt outredda eller 
oöverblickbara. Inte heller kan bristerna på någon annan grund bedömas som väsentliga i den 
mening som avses i 11 kap. 14 § första stycket andra meningen regeringsformen”. HD tillämpade 
därmed vapenlagen i dess nya lydelse. 

NJA 2018 s. 743 (Den korta remisstiden)

Företagare vill stärka Lagrådet
 – vänd!

Däremot 
skulle man 

kunna skärpa 
kraven på 

regeringen 
att i proposi-
tionen tydligt 
förklara varför 
den inte fullt 

ut beaktar 
Lagrådets 

synpunkter. 
christer 

danielsson
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Den opolitiske svenske ämbetsmannen 
är central i skyddet av rättsstaten. 

Det anser Anna Jonsson Cornell, professor 
i komparativ konstitutionell rätt. När 

lagstiftningsprocessen allt mer skyndas 
på och lagar används som signalpolitik 

vill hon dessutom sjunga långsamhetens 
och eftertankens lov.  

Precis som Lagrådet ägnar sig också professor Anna 
Jonsson Cornell åt granskning av lagförslag, om 
än i en annan form. Universiteten är viktiga re

missinstanser, och många av remissvaren lämnas just av 
professorerna vid de juridiska fakulteterna. 

Anna Jonsson Cornell ser två tydliga och troligen sam
mankopplade förändringar i lagstiftningsarbetet: att re
misstiderna blivit kortare och att kvaliteten på lagför
slagen sjunkit.

– Grundbulten och det som anses upprätthålla kvalite
ten i den svenska lagstiftningsprocessen är berednings
förfarandet. Att det får ta lång tid, att vi har en allmän 
debatt, och kan prata oss fram till den bästa lösningen. 
Nu har vi inte tid med det. Då måste vi förlita oss på att 
departementen gör det de ska göra. Det påverkar kvali
teten, säger Anna Jonsson Cornell, som tror att det finns 
en konsensus om just detta. 

Med kortare remisstider blir Lagrådets granskning 
ännu mer central för att kvalitetssäkra lagen och skyd
da fri och rättigheter, konstaterar Anna Jonsson Cornell. 

Klart är också att det mediala intresset för Lagrådets 
yttranden – åtminstone när de innebär kritik – ökat. Där
emot går det inte att säga om Lagrådet generellt blivit 
mer kritiskt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med 
forskning för att kunna dra den slutsatsen, konstate
rar Anna Jonsson Cornell. Inte heller finns någon tydlig 
grund för att säga att lagstiftaren blivit piggare på att 
”köra över” Lagrådet.

Vad vi vet är dock att det kommer allt fler lagförslag 
för Lagrådet att ta ställning till. 

– Lagstiftaren vill visa handlingskraft genom att anta 
nya lagar. Sammantaget sätter det större press på Lag
rådet, i termer av att det får mer att göra, konstaterar 
Anna Jonsson Cornell. 

Just på grund av det ökade antalet förslag kan det ock
så vara så att Lagrådet hamnat i fler situationer där det 
har ansett sig tvunget att framföra kritik.

– Men jag uppfattar det inte som att Lagrådet som in
stans blivit mer aktivistiskt, säger Anna Jonsson Cornell. 

Ömsesidig respekt
När lagstiftningsarbetet går allt snabbare, har vi då en 
tillräcklig normkontroll med dagens ordning, enligt Anna 
Jonsson Cornell? 

– Jag tycker nog egentligen att vi har det, för dom 
stolarna har de instrument som behövs för att kunna  
göra en lagprövning. Det faktum att domstolarna är åter
hållsamma kan delvis förklaras av det svenska styrelse
skicket och folksuveränitetsprincipen, säger hon, och 
fortsätter:

– Det är den rättskultur vi har. I första hand ska poli

PROFESSORN OM LAGRÅDET

Lågmälda ämbetsmän bästa         skyddet för rättsstaten

Anna Jonsson Cornell 
är professor i kompa-
rativ konstitutionell 
rätt, docent i konsti-
tutionell rätt samt 

prodekan för juridiska 
fakulteten vid 

Uppsala universitet.

Företagarorganisationen Svenskt Närings-
liv vill stärka Lagrådet. Till grund för sina 

krav lägger organisationen en nyligen 
publicerad undersökning om Lagrådets 

kritik mot remitterade lagförslag. 

Svenskt Näringsliv gav sig in i diskussionen om Lag
rådet och rättsstaten i januari i år, när rapporten 
Lagrådet – motvikt eller rundningsmärke? publi

cerades. I rapporten presenteras statistik över Lagrådets 
avgivna yttranden under perioden 2006–2022. 

Rapportförfattarna konstaterar i skriften att en stor 

andel av yttrandena, 23,5 procent, innehåller kritik 
mot de remitterade förslagen. Andelen kritiska yttran
den varierar under perioden, men variationerna kan en
ligt rapporten inte förklaras med vilka partier som haft 
regeringsmakten. Författarna finner det anmärk
ningsvärt ”att andelen kritiska yttranden ligger på en 
konstant hög nivå under hela den undersökta perioden 
och att det inte finns några tydliga tecken på en minsk
ning”.

4,8 procent av yttrandena innehöll vad som i rappor
ten beskrivs som ”avgörande” kritik, alltså att Lagrådet 
avstyrkt hela eller delar av lagförslaget eller konstaterat 
att hela eller delar av förslaget inte kan ligga till grund 

Företagare vill stärka Lagrådet
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behandlat Lagrådets kritik. Lagförslagen har sedan över
lämnats till riksdagen, som beslutat, med mycket stor ma
joritet i vapenlagsfrågan, och enhälligt i Cementamålet.  

– I en sådan situation kommer inte domstolarna att gå 
emot, av bland annat respekt för folksuveränitetsprin
cipen som är grundlagsfäst, så länge det inte föreligger 
starka skäl av rättsstatlig karaktär. Där visar också forsk
ning att när det gäller riksdagens interna arbete, att det 
området är domstolarna extremt obenägna att vara inne 
och peta i. Det är lagstiftarens prerogativ, säger Anna 
Jonsson Cornell. 

Bekräftar praxis
Sammantaget anser Anna Jonsson Cornell att mycket ta
lar för att Lagrådet redan har fått en starkare ställning 
i lagstiftningsprocessen. Det märks bland annat på att 
de högsta domstolarna vid flera tillfällen tagit upp och 
diskuterat Lagrådets yttrande, som med ändringen av 
vapenlagen och i Cementamålet.

Ett annat tillfälle när Lagrådets yttrande verkligen fått 
genomslag är i frågan om kriminalisering av deltagande 
i terroristorganisationer. Lagrådet konstaterade att det 
förslag som lades fram 2019 stred mot regeringsformens 
föreningsfrihet. Dåvarande justitieministern Morgan Jo
hansson valde då att ta tillbaka hela frågan och tillsätta 
en ny utredning, med uppgiften att utreda frågan utifrån 
grundlagens skydd för föreningsfriheten. 

Behöver då Lagrådets ställning stärkas ytterligare? 
Anna Jonsson Cornell svarar ja, särskilt vad gäller Lag
rådets yttranden kopplade till grundlagsfrågor, men kan 
inte exakt säga hur det ska göras. 

tiken lösa problem, inte domstolarna. När politiken inte 
sköter sitt arbete så kan domstolarna gå in. 

Den politiska kulturen har också satt spår i våra grund
lagar. Att beredningskravet exempelvis är så vagt for
mulerat i regeringsformen speglar att regeringens och 
riksdagens arbetsformer primärt ansetts vara en intern 
och politisk fråga, konstaterar Anna Jonsson Cornell. Re
spekten mellan domstolar och politik har dessutom varit, 
och är, mestadels ömsesidig. 

– Lagstiftaren eller regeringen är som huvudregel inte 
inne och uttalar sig om enskilda domar. Nu har vi nyli
gen sett ett undantag, säger hon, med hänvisning till 
justitieutskottets ordförande Richard Jomshofs omdis
kuterade uttalande om en icke lagakraftvunnen dom i 
mellandagarna. 

Domstolarnas respekt för folkviljan, i form av riksda
gen, kan anas i två rättsfall under de senaste åren. Det 
första var när Högsta domstolen 2018 inte ansåg att reger
ingen agerat i strid med beredningskravet när vapenlagen 
skärptes (se faktaruta på s. 31). På motsvarande sätt ansåg 
Högsta förvaltningsdomstolen i rättsprövningen av Ce
mentalagen år 2022 att regeringens beslut om undantag 
från krav på miljöbedömning och Cementas tillfälliga till
stånd inte bröt mot någon rättsregel (se faktaruta s. 26).

Anna Jonsson Cornell är inte överraskad av domsto
larnas slutsatser. 

– Argumentet från domstolarna är att de har beaktat 
hur den interna handläggningen och beredningen gått 
till i utskotten, och sedan hur riksdagen har hanterat 
materialet efter kritiken, säger hon.

Här har det varit väsentligt att utskotten i bägge fallen 

Lågmälda ämbetsmän bästa         skyddet för rättsstaten

Grundbulten 
och det som 

anses upprätt-
hålla kvaliteten 

i den svenska 
lagstiftnings-
processen är 

beredningsför-
farandet.  

anna jonsson 
cornell

1. Låt Lagrådet granska fler lagförslag, genom att skär
pa regeringsformen 8 kap. 21 § så att regeringens möj
ligheter att undanta lagstiftning från Lagrådets gransk
ning begränsas.

2. Tillväxtverkets regelråd, som granskar författnings
förslag ur ett näringslivsperspektiv, bör involveras mer i 
lagstiftningsarbetet.

3. Stärk Lagrådets mandat, så att Lagrådet ges möjlig
het att förorda återremiss till regeringen. Regeringen bör 
i dessa fall vara bunden att låta Lagrådet yttra sig över 
det reviderade förslaget. l
Lagrådet – motvikt eller rundningsmärke? En granskning av Lag- 

rådets yttranden 2006–2022. Svenskt Näringsliv, januari 2023.

för lagstiftning. Den vanligaste grunden för avgörande 
kritik är bristande beredning av förslaget.  

Svenskt Näringsliv har i rapporten också studerat i vil
ken mån regeringen tar till sig Lagrådets kritik. Här har 
dock bara ett mindre antal yttranden undersökts, inrik
tade på näringslivet. Enligt rapporten tar regeringen och 
riksdagen i de allra flesta fall hänsyn till kritiken och 
ändrar. I några fall valde regeringen till och med att dra 
tillbaka förslag efter Lagrådets granskning. I fem av de 
33 granskade ärendena röstades dock förslag igenom av 
riksdagen, trots avgörande kritik från Lagrådet. 

Granskningen avslutas med tre förslag ämnade att 
”stärka kvaliteten i lagstiftningen”: 

Företagare vill stärka Lagrådet
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Moderaternas tidigare förslag om att ställa krav på 
kvalificerad majoritet när ett beslut går emot Lagrådets 
yttrande är intressant, anser Anna Jonsson Cornell, men 
kanske inte så nytt i praktiken. Anna Jonsson Cornell 
pekar på Cementalagen och ändringen av vapenlagen, 
som drevs igenom av en enig, respektive näst intill enig, 
riksdag. 

– Men absolut, eftersom vi nu arbetar på olika fronter 
för att stärka upp skyddet för de institutioner som ska 
värna rättsstaten och demokratin, så kan det här vara ett 
bra förslag. Och ännu bättre om det bekräftar en existe
rande praxis, säger hon. 

Ett annat sätt att stärka Lagrådet skulle kunna vara att 
göra det obligatoriskt med lagrådsprövning av lagförslag 
som på ett eller annat sätt berör grundlagarna. 

Kan fresta despoter
När man diskuterar normkontroll kommer allt som oftast 
frågan om en författningsdomstol upp, som en ersätt
ning för eller ett komplement till Lagrådet. Anna Jonsson 
Cornell, som genom sin inriktning på komparativ kon
stitutionell rätt är väl bekant med fenomenet, berättar 
att hon tidigare varit mycket positiv till tanken på en 
svensk författningsdomstol. Men hon har svängt under 

de senaste åren. Anledningen är utvecklingen i länder 
som Polen och Ungern.

– Inflytelserika författningsdomstolar är lite för fres
tande för en illiberal regim att försöka ta kontroll över. 
Det är mycket svårare att ta kontroll över ett helt dom
stolssystem. Därför menar jag att motståndskraften nog 
är starkare med ett decentraliserat normprövningssystem 
liknande det vi har i Sverige, säger Anna Jonsson Cornell. 

I Sverige har vi dessutom en kultur där domare av tra
dition håller en tydlig rågång mot politiken, vilket ytter
ligare ökar motståndskraften mot klåfingriga politiker, 
fastslår hon. 

– Det handlar om det gamla ämbetsmannaidealet och 
synen på sig själv som en tjänsteman. Då blir skillnaden 
mellan rättstillämpning och lagstiftning tydlig. En för
fattningsdomstol som kan ha befogenhet att upphäva en 
lag kommer in på lagstiftarens område, det är oundvik
ligt, och då uppfattas den som en politisk aktör. Det blir 
sårbart, säger Anna Jonsson Cornell.

Att vi i dag har många domare i de högsta domstolar
na, och därmed också i Lagrådet, med annan bakgrund än 
den klassiska domaren behöver inte vara negativt, varken 
för ämbetsmannaidealet eller för förmågan att granska 
lagarna, menar Anna Jonsson Cornell. 

Ju mer man 
läser i alla 

källor, desto 
tydligare blir 

det hur viktigt 
det är att 

berednings- 
processen får 
lov att ta tid. 

anna jonsson 
cornell
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Professor Anna Jonsson Cornell skriver 
ofta remissvar, och hon tycker att det ökade 
tempot i lagstiftningsarbetet märks 
i form av sämre kvalitet på lagförslagen. 
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övergripande kritiken också öka risken att Lagrådet upp
levs som politiskt. 

– Det är en fin balansgång att gå. Då är det en styr
ka att det är erfarna justitieråd, höga jurister, som sit
ter i Lagrådet. Den balansgången är inte främmande för 
dem, säger hon. 

Så du vill egentligen slå ett slag för den svenska, lågmäl-
da ämbetsmannen, som rättsstatens vakthund?

– Jaaa! Och även för långsamheten. Ju mer man läser 
i alla källor, desto tydligare blir det hur viktigt det är att 
beredningsprocessen får lov att ta tid, att remissinstan
serna får möjlighet att inkomma med sina synpunkter, 
och att det finns stöd i forskning för att planerade lag
förslag kan åstadkomma det som de syftar till. 

Problemet i dag är att denna långsamhet och efter
tanke rimmar illa med det politiska behovet av att visa 
handlingskraft och snabbhet, konstaterar Anna Jonsson 
Cornell.

– Tidigare har valår inneburit att Lagrådet är helt över
lastat, och att departementen jobbar på så mycket de 
kan. Men nu verkar vi befinna oss i en tidsålder då det är 
så konstant. Att politiker av olika skäl måste visa hand
lingskraft genom lagförslag. Det är inte bra, tror jag. l

– Man kan vända på det och beskriva det som en styrka. 
En kritik mot våra högsta domstolar, och därmed indi
rekt Lagrådet, har ju varit att domarna traditionellt sett 
har haft en departementsbakgrund där de arbetat med 
att ta fram lagar som de senare kan komma att tolka och 
tillämpa som domare. 

Sjunger långsamhetens lov
Anna Jonsson Cornell ser positivt på att Lagrådet i sitt 
yttrande över lagrådsremissen Skärpta straff för brott 
i kriminella nätverk förra året kritiserade regeringens 
sätt att, utan helhetssyn, gradvis och punktvis skärpa 
straffen. 

– Med dessa gradvisa förändringar, som kan på 
verka grundläggande fri och rättigheter, undrar man  
till slut vem som ser helheten. Det har till exempel  
påpekats i flera remissvar när det gäller terroristbrott.  
Jag tycker att det är bra att Lagrådet kliver fram och ut
talar den kritiken, säger Anna Jonsson Cornell, och fort
sätter:

– Jag tycker att just den aspekten av Lagrådets arbete 
kanske är lite underutnyttjad. Historiskt sett har fokus 
varit på ”kan den här lagen tillämpas?”. 

Samtidigt, påpekar Anna Jonsson Cornell, kan den mer 

 • SLUTSATS  •
Lagrådet är en klas-
sisk svensk insti-
tution, byggd på 
samarbete och en 
tydlig rollfördelning 
mellan folkvalda 
och ämbetsmän. Mo-
dellen fungerar på 
många sätt väl, men 
förutsätter samtidigt 
ömsesidig respekt 
och inte minst att 
lagstiftningsarbetet 
får ta tid och att det 
genomförs med ef-
tertanke. 
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Barn i familjehem måste ha rätt till ett engagerat och kunnigt ombud 
under placeringen som har laglig rätt att föra barnets talan gentemot både 

biologiska föräldrar, familjehem och socialtjänst. Det anser artikelförfattarna.

Barnet som rättighetsbärare 
– rätten till ett engagerat ombud

Vi är inte starkare än vår sva
gaste länk, därför borde vi 
i vårt samhälle värna om 

de allra svagaste rösterna, barnens. 
Barn som lever i olika former av ut
satthet riskerar att fara väldigt illa 
om de inte har turen att få sina be
hov och rättigheter tillgodosedda. 
Ordet tur använder vi, eftersom det 
i verkligheten ofta handlar om just 
tur, snarare än den lagstiftade rätt 
barn har att få sin röst hörd.

Lilla hjärtat vänförening har under 
våra verksamma år fått en tydlig bild 
av återkommande brister i det sy
stem som ska skydda barn och unga. 
Advokater, socionomer, familjehem, 
barnrättsorganisationer, vård och 
skolpersonal är några av dem som 
instämmer och intygar att de ofta 
stöter på denna verklighet. Det är 
lätt att låta som en rättshaverist när 
man talar om dessa ämnen, men fak
tum är att vi alla, utan tvivel, kan slå 
fast att barnens röster förblir svaga i 
de sammanhang som berör dem.

sverige har i många avseenden 
en stark lagstiftning kring barns rät
tigheter och har i närtid fått tillskot
tet lex Lilla hjärtat – barns bästa när 
LVU upphör. Svensk lag klargör tyd
ligt, att barn är individer och rätts
bärare, men i praktiken behandlas de 
inte som sådana. De lagar vi har som 
ska värna om barnen lämnar dess
värre stort utrymme för individuell 
tolkning. Två olika handläggare kan 
fatta diametralt olika beslut i ett och 
samma fall med bara några veckors 
mellanrum. Så länge socialnämn
den godkänner det som läggs framför 
dem – vilket ofta är fallet – finns det 
inte mycket att sätta emot. När det 
saknas någon som har laglig rätt att 
stå på barnets sida, tillämpas lagarna 
godtyckligt och sekretessen gör in
syn omöjlig. Detta är inte rättssäkert.

Det saknas även lagstiftning kring 
flera viktiga skeenden i barns liv, 
till exempel när barn som mot sin 
vilja flyttas mellan olika placering
ar inom ramen för LVU. Barnen har 
inte rätt till ett ombud som kan föra 
deras talan. De är helt utlämnade 
till ansvarig handläggares lyhördhet 
och kunskaper i att se till att barnets 
röst blir hörd. Familjehem, släkting
ar och andra viktiga personer i om
händertagna ungas liv saknar möj
lighet att föra barnets talan, då det 
endast är vårdnadshavaren som kan 
motsätta sig beslut som tas kring 
barnet. I många fall har vårdnads
havaren inte barnets bästa i åtan
ke eller har redan bedömts olämp
lig att föra sitt barns talan. Ett annat 
exempel är asylsökande barn som 
är placerade enligt LVU för att för
äldrarnas förmåga att ge dem vård 
och skydd brister allvarligt. Dessa 
barn kan och blir utvisade ur landet 
med samma föräldrar som inte an
ses lämpliga, föräldrar de ofta inte 
har någon relation till. Många gång
er saknas till och med gemensamt 
språk. Även barn som är föremål för 
familjerättstvister ska ha rätt till en 
egen advokat, en advokat som ska 
lyfta barnets röst och som ska kun
na bedöma vad som är förenligt med 
barnets bästa. Vi ser om och om igen 
att tillämpningen av gällande lag
stiftning, som hade kunnat skyd
da dessa barn, har allvarliga brister. 
Det handlar om brist på erfarenhet, 
okunskap, resursbrister, stor perso
nalomsättning, tystnadskultur och 
fördomar. Tyvärr ser vi även tecken 
på ren prestige och maktutövning, 
som enkelt döljs bakom sekretess
regler. Bristerna inom både myn
dighetsutövning och lagstiftning är 
smärtsamt tydliga.

Många större undersökningar vi
sar att barn som är placerade mår 

dåligt. De klarar sig sämre i vux
enlivet än andra barn. Vi anser att 
de osäkra placeringarna, uppbrot
ten och känslan av att vara utläm
nad utan möjlighet till en tydlig röst 
är en stor anledning till detta. Barn 
ska aldrig omhändertas på felaktiga 
grunder, och det första som måste 
säkerställas är att rätt barn omhän
dertas i rätt tid och av rätt anled
ning. För det andra måste barnen 
få landa mjukt i en miljö där rätt 
förutsättningar finns för att ge dem 
trygghet och stöd i relationen till 
den biologiska familjen. Steg tre är 
att barnen får rätt vård för att läka 
och bearbeta sina upplevelser och 
hjälp att hantera kontakten med den 
biologiska familjen. För att möjlig
göra detta behöver hela vårdkedjan 
stärkas upp. Slutligen måste barn 
ha rätt till ett engagerat och kun
nigt ombud under placeringen som 
har laglig rätt att föra barnets talan 
gentemot både biologiska föräldrar, 
familjehem och socialtjänst. Om
budet ska se till barnets bästa och 
verka för att alla kring barnet fung
erar på allra bästa sätt. I dag verkar 
det inte spela någon roll att social
tjänstlagen, föräldrabalken, barn
konventionen och socialstyrelsens 
egna föreskrifter ställer stora krav 
på barns rätt till delaktighet och att 
få sina röster hörda.

med ett ombud med rätt  
kom petens vid sin sida genom  
hela  processen slipper barnen att 
enbart hoppas på turen att få sin 
röst hörd och därmed skulle dom
stolen få  utökad vägledning och in
syn utifrån barnets vilja och röst. 
 Chansen för god individuell vård för 
barnet skulle stärkas, vilket är hela 
 poängen med ett omhändertagande 
av barn under LVU – att trygga bar
nets uppväxt. l
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AI (artificiell intelligens) slår just nu igenom med full kraft i vårt samhälle. Men vad är AI? Hur hänger AI ihop med samhäl-
lets generella digitalisering? Vad innebär det i ett rättsligt perspektiv om vi använder AI? Vilka rättsregler är tillämpliga 
vid utveckling och användning av AI? Hur ser de kommande rättsakterna ut på AI-området? Vilken rättspraxis finns? 
Och, vad behöver man tänka på när organisationen ska börja använda AI-system?
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Dnabevisning är här för att 
stanna. Och den är fascine
rande på så många plan. Den 

har gett oss kunskap och perspek
tiv inte bara på naturvetenskapligt 
existentiella frågor, utan även prak
tiskt underlättat för den brottsupp
klarande verksamheten att driva 
förundersökningar i fall där det ti
digare inte hade varit möjligt (och 
även lägga ned förundersökningar i 
de fall där dnaspåret inneburit att 
individer tidigt har kunnat avföras 
som misstänkta).

Det är därför verkligen ingen över
drift att beskriva de senaste trettio 
årens utveckling inom den forensis
ka bevisningen som en revolution. 
Från det att mikroskopet skapades 
tog det tre hundra år innan dnaspå
ren blev en verklighet i våra rätts
salar och det via läran om cellernas 
centrala betydelse för alla livspro
cesser, Charles Darwins utvecklings
lära, det individuella fingeravtryck
et och så den slutgiltiga upptäckten 
av den individuella genetiska koden 
i våra kromosomer, dna. I början av 
1980talet utvecklade Alec J. Jeffreys 
tanken bakom den dnaprofilering 
som än i dag ligger till grund för den 
kriminaltekniska användningen av 
dnaspår från brottsplatser. Och där
efter har den tekniska utveckling
en på området gått i rasande fart. 
Frågan är dock om den rättskipan
de verksamheten, vid sin bevisvär
dering, har kunnat hålla jämna steg 
med den tekniska utvecklingen.

I slutet av 1980talet introduce
rades dnatekniken i det svenska 
rättssystemet. Till en början skick
ades alla spår till och undersöktes 
av kriminaltekniska laboratorier i 
England och det var också med hjälp 
därifrån som Sverige 1989 fick sin 
första fällande dom med dnaspår 
som huvudsaklig bevisning. Dör
ren till framtiden var därmed öpp
nad och dnatekniken kunde med 
lätthet, inom ramen för den fria be
visföringen och den fria bevispröv
ningen, inkorporeras i den svenska 
bevisfamiljen. Fram till 1991 utför
des visserligen alla kriminaltekniska 
dnaanalyser vid det engelska labo
ratoriet, men från och med samma 
år började dnaanalyser att göras 
på egen hand vid dåvarande Statens 
kriminaltekniska laboratorium, SKL 
(nuvarande Nationellt forensiskt 
centrum, NFC). England var således 
ett föregångsland avseende den fo
rensiska bevisningens introduktion 
och utveckling i Sverige.

Och det finns anledning att åter
komma till den anglosaxiska rätts
traditionens hantering av den fo
rensiska bevisningen och vad vårt 
svenska rättssystem har att lära från 
denna.

De biologiska spår som i dag kan 
analyseras för dna är allt från blod, 
sperma, sekret och hår till ben och 
muskelvävnad och kräkning. Till
komsten av möjligheten att regist
rera dnaprofiler från dömda och 
dnaspår från ouppklarade brott har 

i sin tur medfört att det antal brott 
som kan klaras upp genom match
ning mellan kända dnaprofiler (från 
såväl dömda som förekomman
de misstänkta i pågående brotts
utredningar) och säkrade spår från 
brottsplatser har blivit allt större. 
Genom registerhanteringen har vi 
därför verkligen gått från en hante
ring av dnaspår i enskilda fall till en 
masshantering av ärenden där dna 
har fått spela en allt större avgöran
de roll.

den 1 januari 2006 infördes den 
rutinmässiga salivtopsningen av 
skäligen misstänkta personer för 
brott med fängelse i straffskalan. 
Det blev det sista stora steget för 
att knyta ihop den forensiska be
vissäcken. Självfallet kan möjlighe
ten att även avföra misstänkta och 
andra personer från förundersök
ningar inte nog understrykas ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv och här har 
dnatekniken också bidragit till att 
revolutionera den moderna brottsut
redningen.

Även den bakomliggande tekniken 
vid dnaundersökningar, polymera
se chain reaction (PCR), som i kort
het bygger på att man masskopierar 
valda delar av arvsmassan i ett prov
rör, har förändrats under de gångna 
trettio åren. I takt med att den PCR
bas erade tekniken har utvecklats 
och blivit alltmer känslig krävs allt 
mindre mängd av ett biologiskt spår 
för att få fram en matchning mellan 

Advokat Johanna 
Björkman har 

tidigare arbetat 
som kammar-
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Har den tekniska utvecklingen och förekomsten av berörings-dna 
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de alternativa förklaringarna till uppkomsten av ett dna-spår?
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Men tekniken utvecklades snabbt. 
För tjugo år sedan krävdes det unge
fär 100 celler för att få en god analys 
och i dag räcker det med endast ett 
par hudceller för att få fram en sä
ker dnaanalys. Den bakomliggan
de tekniken har således förfinats och 
utvecklats enormt de senaste trettio 
åren. Vad som tidigare uppfattades 
som en helt ointressant brottsplats 
kan därför i dag innehålla enorma 
mängder detekterbara spår – spår 
som kan ha med gärningen att göra 
men också spår som kan ha avsatts 
på platsen av helt andra skäl än 
brottsliga sådana.

Ett dnaspår kan aldrig direkt 
identifiera vem som har avsatt spå
ret. Kopplingen mellan ett spår och 
en individ baseras på en matema
tisk beräkning. Genom att jämfö
ra en dnaprofil i ett spår med en 
identifierad persons dnaprofil kan 
visserligen en överensstämmel
se (en matchning) mellan profilen 
i spåret och profilen hos individen 
indikera att det finns en möjlighet 
att spåret härrör från just den per
sonen, men det går inte att stanna 
där. Vi behöver få reda på om den 
gemensamma dnaprofilen är van
ligt förekommande eller om den är 
ovanlig. Ju ovanligare profil desto 
mindre troligt att någon annan per
son (obesläktad med den utpeka
de individen) av ren slump skul
le ha kunnat avsätta spåret. Vid en 
matchning görs därför, med hjälp 
av en referenspopulation, en mate

spår och individ. Man kan säga att 
de tidigare dnateknikerna var mer 
”trubbiga” och krävde mer rejäla, 
och i många fall synbara, spår för att 
kunna analyseras.

Det är således en fantastisk resa vi 
har varit med om under de senaste 
tre decennierna. Att hitta och kunna 
analysera spår, helst omedvetet av
satta i samband med gärningen av 
en misstänkt gärningsperson, torde 
vara en verklig gåva till den brotts
uppklarande verksamheten. Och det 
särskilt i de fall där den misstänkte 
inte på något sätt medverkar i den 
pågående förundersökningen. Spå
ren talar sitt eget språk.

Men är allting verkligen så opro
blematiskt som det vid första an
blick kan antas vara? Kan vi verkli
gen vara helt säkra, eller åtminstone 
”bortom alla rimliga tvivel”säkra, 
på att ett åberopat dnaspår från 
en brottsplats dels verkligen härrör 
från den utpekade upphovspersonen 
(källan till spåret), dels är ett spår 
från gärningstillfället?

Sedan 1989 har 375 tidigare dömda 
personer blivit frikända i USA med 
hjälp av uppdaterad dnateknik. Det 
har skett inom ramen för The Inno
cence Project. I ungefär hälften av 
fallen har tidigare felaktig tillämp
ning av dnabevisen identifierats. 
Men med hjälp av den nya dnatek
niken har gamla spår kunnat ana
lyseras på nytt och bidragit till att 
kunna frikänna oskyldigt dömda. 
The Innocence Project kan studeras 

från många olika perspektiv men en 
av de viktigaste lärdomarna är onek
ligen insikten om att det faktiskt 
kan bli fel – trots att det vid den ur
sprungliga rättsliga prövningen inte 
ansågs föreligga några som helst 
rimliga tvivel avseende dnatekni
ken. The Innocence Project har se
dan slutet av 1980talet bidragit till 
att det amerikanska rättssystemet 
reformerat sin syn på den forensis
ka bevisningen – särskilt avseende 
den misstänktes möjligheter att för
svara sig.

rätt tillämpat är ett dnabe
vis ovärderligt för att komplettera 
annan befintlig bevisning. Felak
tigt tillämpat kan dock ett dnabe
vis få förödande konsekvenser för 
den enskilde individen. Och det 
finns mörka moln på den i övrigt 
blåa dnahimlen och de mörka mol
nen innehåller väsentliga frågor som 
handlar om personlig integritet i 
skenet av den tekniska utvecklingen 
men också frågor som rör rättssä
kerheten.

En rättssäker prövning av ett 
dnaanalysresultat utgår alltid från 
brottsplatsen och tar därför sitt av
stamp i spårsäkringen. När den kri
minaltekniska dnaanalysen in
troducerades i slutet på 1980talet 
krävdes det rejält med biologiskt ut
gångsmaterial i ett ofta synligt spår 
för att det skulle kunna analyseras. 
Det krävdes cirka 1 000 gånger mer 
biologiskt utgångsmaterial än i dag. 

”Och det 
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matisk beräkning av sannolikheten 
för en slumpmässig överensstäm
melse mellan obesläktade personer, 
det vill säga man beräknar hur pass 
avvikande den matchade dnaprofi
len är i jämförelse med referenspo
pulationens genomsnittsprofil. Den 
matematiska beräkningens slutsats, 
resultatvärdet av dna-analysen, sva
rar således lite förenklat på frågan 
hur mycket mer sannolikt det är att 
erhålla det aktuella resultatet att 
spåret faktiskt kommer från den ut
pekade personen än att det kommer 
från någon annan.

Dnaanalysresultatet uttalar sig 
således om ett sannolikhetssam
band mellan en viss person och 
ett visst spår. Det är anledningen 
till att man aldrig kan döma någon 
för ett brott enbart på grund av en 
dnamatchning.

Själva bevisvärdet av spåret av
görs dock inte av hur hög sannolik
heten för matchning är mellan spår 
och individ utan istället av närheten 
mellan spår och gärning. Ett spår 
som är ett direkt bevis för gärnings
mannaskap (till exempel dna från 
blod på en kniv som använts vid ett 
mord) har ett högre bevisvärde än 
ett indirekt spår (till exempel dna 
på annat föremål i anslutning till en 
brottsplats). Vilken variant av bak
omliggande spårtyp som är aktuell 
(dna från blod, sperma eller annat 
sekret) inverkar också av naturli
ga skäl på bevisvärdet av ett enskilt 
spår.

Den forensiska (kriminaltekniska) 
vetenskapen handlar om att finna, 
säkra och analysera spår från gär
ningstillfället. Den forensiska veten
skapen utgår från något som brukar 
benämnas Locards utbytesprincip. I 
korthet bygger denna princip på att 
alla kontakter lämnar spår. Kontak
terna kan vara allt mellan person–
person, person–material och mate
rial–material.

Redan i mitten av 1990talet kun
de forskare inom genetiken fastslå 

att Locards utbytesprincip var den 
enkla förklaringen till att det egent
ligen endast krävdes ett handslag för 
att överföra dna från en person till 
en annan. Redan då höjdes således 
ett varningens finger för att över
tolka betydelsen av att ett dnaspår 
hittats på en viss plats – det kunde 
finnas flera olika anledningar till att 
spåret hittades just där.

Nutida vetenskaplig forskning om 
beröringsdna har visat att dna kan 
överföras inte bara sekundärt utan 
även i ytterligare led. Kopplingarna 
kan tydligen vara mer komplexa än 
vad man tidigare har förstått – med 
överföringar mellan personer och 
material i så många steg att det till 
slut inte är möjligt att förklara upp
komsten av vissa spår på utpekade 
platser. Att dna kan transporteras 
via mellanhänder är i sig ingen
ting nytt. De gamla dnateknikerna 
kunde dock inte tidigare fånga upp 
dessa spår eftersom de innehöll för 
liten mängd biologiskt grundmate
rial för att kunna analyseras, men 
med den nya högkänsliga dnatek
niken kan vi numera finna fullvärdi
ga dnaprofiler i oändligt många fler 
fall än tidigare. Och det kan natur
ligtvis ställa till det inom ramen för 
den rättsliga prövningen.

den nya känsliga dna-tekniken 
är ett dubbeleggat svärd. Å ena sidan 
har de förfinade tekniska metoder
na gett oss möjligheten att hitta fler 
spår på brottsplatsen eller i anknyt
ning till gärningen, men å andra si
dan har de också medfört en risk för 
att vi faktiskt får alldeles för mycket 
information från våra brottsplatser 
(även inbegripande spår som inte 
har något som helst med brottet att 
göra). Den initiala risken vid be
visvärderingen av sistnämnda spår 
är att kopplingen mellan spår och 
identitet får mer fokus än spårets 
potentiella felaktiga grund (inte ett 
spår från gärningen). Om det inom 
ramen för den rättsliga prövningen 

skulle åberopas dnaspår som inte 
har med gärningen att göra är det en 
felkälla som ska upptäckas allra se
nast i samband med domstolens be
visvärdering. Frågan är dock om det 
ens är praktiskt möjligt för domsto
len att göra det.

NFC:s uppdrag är att, om möjligt, 
sammankoppla ett spår (vad) med 
källan till spåret (vad/vem). Om det 
biologiska spåret åberopas som be
visning är det åklagaren som har att 
styrka att spåret dels har avsatts av 
en viss person, dels har avsatts vid 
den tidpunkt som påstås inom ra
men för gärningspåståendet. Det 
ankommer med andra ord på åkla
garen att vid behov kunna visa att 
ett åberopat spår är resultatet av en 
direkt kontakt med källan till spåret 
och att det inte är fråga om en se
kundär överföring via en eller flera 
mellanhänder. Touchdna (eller be
röringsdna) är dna som överförs via 
hudceller i samband med att en per
son håller eller vidrör ett objekt eller 
en person.

Utgångspunkten är ju att alla kon
takter lämnar spår, men för att kun
na utvinna en fullvärdig dnapro
fil måste det ha avsatts en viss 
”mängd” dna. I dag krävs det som 
sagt en mycket liten mängd dna för 
att få fram en fullvärdig dnaprofil, 
cirka ett nanogram dna (motsvaran
de endast ett par celler). Forskning 
på området har med tydlighet visat 
att även avsättningar genom touch
dna resulterar i fullvärdiga dnapro
filer, varför det i dag i många fall är 
helt omöjligt att genom analysen av
göra om det är fråga om direkta eller 
sekundära avsättningar av dna.

En sekundär överföring från per
son till person behöver inte nödvän
digtvis innebära att spår från båda 
personerna påträffas på ett objekt, 
men en varningssignal för att det 
kan vara fråga om sekundär över
föring av dnaspår i ett enskilt fall 
är förekomsten av blandbilder. Av 
NFC:s sakkunnigutlåtanden framgår 

›
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åberopas och döms individer dagli
gen i våra domstolar baserat på fö
rekomsten av dna på en plats av vikt 
för åklagarens framförda hypotes. 
Och detta sker ofta utan att bakom
liggande spårtyp har kunnat iden
tifieras.

På vilket sätt ska då svenska dom
stolar förhålla sig till Locards utby
tesprincip och den möjliga förekom
sten av beröringsdna istället för 
dna från en direkt kontakt i sam
band med att ett enskilt dnaspår 
ska värderas?

Beviskravet ställt utom ”rimligt” 
tvivel innebär att det praktiskt sett 
ska framstå som uteslutet att den 
åtalade är oskyldig eller att det kan 
ha gått till på något annat sätt än i 
enlighet med åklagarens hypotes. 
Alla friande alternativ till åklaga
rens gärningspåstående ska såle
des ha kunnat elimineras. Men vad 
innebär risken för sekundär över
föring av dnaspår i relation till det 
höga beviskravet? Kan exempelvis 
rimliga tvivel anses föreligga om det 
inte går att utreda hur ett dnaspår 
har hamnat på den aktuella platsen 
och vem bär i sådant fall ansvaret 
för att denna fråga prövas i det en
skilda fallet?

För att kunna besvara denna fråga 
behöver vi dels beakta den teknis
ka utvecklingen på det forensiska 
området, dels skilja mellan enskilda 
fall som innehåller endast ett dna
spår från fall där dnaspåret ingår 
som ett av flera indirekta bevis. Vad 
avser den sistnämnda frågan kan vi 
finna viss vägledning i två viktiga 
prejudikat.

I NJA 2003 s. 591 har Högsta 
domstolen, HD, slagit fast att dom
stolarna vid sin bevisvärdering av en 
dnaanalys alltid ska göra en rimlig-
hetsbedömning i det enskilda fallet.

I det aktuella fallet hade en bu
tiksanställd bevittnat hur en av fyra 
identiskt maskerade gärningsper
soner skar sig på ett monterglas i 
klockbutiken i samband med rånet. 

tydligt om analysen av ett område 
visar på en blandning av dna från 
minst två personer eller flera. Vidare 
innebär skrivningen ”dna påvisa
des” enligt NFC att dna har påvi
sats i ett spår men att den bakom
liggande spårtypen inte har kunnat 
fastställas. Det innebär att det kan 
finnas flera möjligheter att förklara 
analysresultatet, det vill säga att det 
kan finnas flera personer som har 
en dnaprofil som av en slump kan 
överensstämma med den i målet in
tressanta dnaprofilen men också att 
det kan vara fråga om så kallat berö
ringsdna.

Vissa blandbilder är relativt enk
la att tyda medan andra kan vara 
mycket mer komplexa och svåra att 
analysera. Vissa blandbilder kan till 
och med vara så komplexa att de 
inte kan analyseras alls. Blandbil
dernas komplexitet avgörs av om
ständigheterna i det enskilda fallet 
men ju fler individers dna som blan
dats desto svårare är det i allmänhet 
att analysera materialet på ett till
förlitligt sätt. Hur många individer 
som avsatt dna i en blandbild kan i 
vissa fall vara svårt att avgöra, lik
som vilken mängd dna respektive 
individ bidragit med. Kvaliteten på 
spåret, exempelvis om det har bör
jat brytas ned eller är gammalt, kan 
också påverka möjligheten att analy
sera en blandbild.

Men varför är blandbilder då svå
ra att analysera? Det har med alle
ler att göra. Vid en kriminalteknisk 
dnaundersökning tittar man inte på 
en individs hela dnauppsättning. 
Istället har man valt ut en begrän
sad del innehållande ett antal mar
körer som skiljer sig från person till 
person. Dessa genvariationer brukar 
kallas alleler och i människans 23 
kromosompar återfinns dessa alle
ler på bestämda platser (loci). Efter
som kromosomerna existerar i par 
återfinns två varianter av alleler på 
dessa platser – en nedärvd från res
pektive förälder. En kombination av 

två alleler från föräldrarna bestäm
mer exempelvis vilken ögonfärg ett 
barn har. Nyckeln till att identifie
ra en individs dnaprofil är således 
vetskapen om vilka alleler perso
nen har.

I samband med dnaanalysen sker 
en masskopiering av arvsmassan i 
ett provrör vilket medför uppkom
sten av miljontals kopior av alleler
na. Förekommer flera personers dna 
i provet blandas allelerna från samt
liga individer och det blir många 
gånger omöjligt att hänföra rätt al
leler till rätt person. Så bara för att 
en utpekad individs alleler finns i 
en blandbild behöver det därför inte 
innebära att personen rent faktiskt 
har bidragit till denna. De i spåret 
förekommande allelerna kan vara 
resultatet av en kombination av an
dra personers dna, vilka tillsammans 
innehåller alla de typer av alleler 
som även råkar ingå i den misstänk
tes dnaprofil.

sedan våren 2022 använder sig 
NFC av ett nytt expertsystem för 
hantering, bedömning och beräk
ning av komplexa dnaresultat – 
DNAxs. Systemet är inriktat på att 
hantera resultat av blandbilder med 
dna från upp till fyra personer eller 
i andra ärenden där dnaresultatet 
är svagt. Beräkningar baserade på 
DNAxs har prövats av svensk dom
stol och visat sig vara framgångsri
ka exempelvis vid undersökning av 
mordvapen för att särskilja tre per
soners dnaprofiler åt. DNAxs kan 
således vara ett hjälpmedel att tolka 
blandbilder, men den grundläggande 
frågan avseende hur och när ett dna
spår från en viss person har hamnat 
på exempelvis vapnet är dock en helt 
annan fråga.

Blandbilder och särskilt risken för 
förekomst av sekundärt överfört dna 
är således enligt min mening fort
farande djupt problematiska – inte 
bara för NFC utan självfallet även för 
den dömande verksamheten. Ändå ›
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Kopplingen mellan gärningsperso
nen och blodspåret var således helt 
oproblematisk eftersom det fanns 
ett vittne. Överensstämmelsen, 
matchningen, mellan den misstänk
te och dnaspåret dröjde dock ett 
år och kunde göras först i samband 
med att personen blev misstänkt i 
en annan utredning.

Frågan HD skulle ta ställning till 
var hur en matchning mellan spår 
och misstänkt skulle värderas när 
det i övrigt saknades direkt bevis
ning för den tilltalades skuld. HD 
uttalade då att det var den enskilda 
dnaanalysens rimlighet som skulle 
bedömas. Om dnaanalysens resul
tatvärde visar att ”det kan hållas för 
visst …” (vilket motsvarar dagens 
högsta nivå grad +4 i den niogradiga 
resultatskalan) ansåg HD att risken 
för slumpmässig överensstämmelse 
mellan dnaprofiler från obesläkta
de personer är försumbar och bevis
värdet av en sådan slutsats ansågs 
vara mycket starkt. Utgångspunkten 
för HD var därför att när det, som i 
det aktuella fallet, var utrett att de 
analyserade blodspåren från brotts
platsen kom från gärningsmannen 
och resultatvärdet låg på högsta 
nivå så medförde det sammantaget 
att beviskravet att det ska vara ställt 
utom rimligt tvivel att det är aktuell 
person som är gärningsmannen an
sågs uppfyllt. Dock under förutsätt
ning att slutsatsen av dnaanalysen 
framstår som rimlig. Vid denna rim
lighetsbedömning bör enligt HD be
aktas om det finns några omständig
heter som talar mot att aktuell 
person är gärningspersonen. Andra 
faktorer av betydelse är ”personens 
anknytning till orten där brottet be
gåtts samt hur dennes kön, ålder, 
längd och ursprung förhåller sig till 
förekommande vittnesuppgifter”.

HD:s prejudikat kunde ha varit 
mer klargörande avseende just de 
omständigheter som bör ligga till 
grund för en rimlighetsbedömning 
av ett dnaspår, exempelvis i de fall 

där det saknas vittnen eller annan 
stödbevisning. 2003 års NJAfall är 
dock en produkt av sin tid – en tid 
när dnatekniken inte på långa vägar 
var lika tekniskt avancerad som 
i dag. Dessutom avsåg målet värde
ringen av enstaka dnaspår (i blod) 
och dess koppling till den åtalade 
gärningen.

Men prejudikatet bör fortfarande 
tillmätas stor betydelse vid bevisvär
deringen av dnaanalyser och sär
skilt på en punkt är domen mycket 
tydlig – det ankommer på domstolen 
att vid sin rimlighetsbedömning be
akta om det finns några omständig-
heter som talar mot att aktuell person 
är gärningspersonen. En sådan om
ständighet skulle kunna vara den i 
dag mycket verkliga risken för se
kundär överföring av spår som inte 
har något med gärningen att göra.

i dom meddelad av hd den 
14 februari 2023 i mål nr B 5952-21 
(”Mordet vid busshållplatsen”) prö
vades frågan om hur bevisvärdering
en ska gå till när den åberopade be
visningen uteslutande består av ett 
antal olika indirekta bevis, däribland 
dnaspår.

Inledningsvis fastslås i domen att 
för att åklagaren ska uppfylla sin be
visbörda måste han eller hon pre
sentera en utredning som till sin 
omfattning kan ligga till grund för 
att åtalet ska anses vara styrkt. För 
en fällande dom krävs att domstolen 
finner att det genom den utredning 
som har lagts fram i målet är ställt 
utom rimligt tvivel att den tilltalade 
har begått den gärning som åklaga
ren påstår. Utredningen ska vidare 
vara så fullständig att det inte finns 
anledning att anta att ytterligare 
utredning skulle ändra bedömning
en. Kvarstående osäkerhet efter att 
utredningen har lagts fram kan leda 
till att beviskravet inte är uppfyllt 
(p. 12–13).

Vad gäller alternativa förklaringar 
är utgångspunkten att alla någor

lunda rimliga alternativa förklaring
ar måste uteslutas för att domen ska 
bli fällande. En alternativ förklaring 
till det som åklagaren påstår mås
te dock framstå som praktiskt möj
lig och det ska finnas anledning att 
räkna med den just i det fall som be
visprövningen avser. Betydelsen av 
en alternativ förklaring kan i det en
skilda fallet, fastslår HD, vara bero
ende av hur stark den övriga utred
ningen till stöd för åtalet är (p. 14).

Av domen framgår vidare att dom
stolen vid sin bevisvärdering först 
ska bedöma styrkan i varje enskilt 
bevis för att därefter väga samman 
all den bevisning som har åberopats 
(p. 26). Av vikt för bedömningen av 
den samlade styrkan i bevisning
en är styrkan i varje enskilt bevis, 
hur många bevis det finns och hur 
bevisen förhåller sig till varandra, 
till exempel om de är fristående och 
samverkande eller om de utgör olika 
delar av en kedja med flera olika led. 
HD fastslår vidare att det samman
vägda bevisvärdet av två friståen
de och samverkande bevis i princip 
är högre än värdet av varje enskilt 
bevis (p. 27). Först vid sammanväg
ningen av all den bevisning som par
terna har åberopat kan domstolen 
uttala sig om huruvida åklagaren har 
presenterat så stark bevisning att 
det är ställt utom rimligt tvivel att 
den tilltalade har begått den åtalade 
gärningen. Domstolen ska då också 
pröva betydelsen av alternativa för
klaringar (p. 28).

Så mot bakgrund av förekomsten 
av blandbilder, beröringsdna och 
sekundära överföringar av spår, skul
le de i sig kunna vara sådana alter
nativa förklaringar som skulle ha 
behövt elimineras innan ett åtal kan 
anses styrkt?

Om det i sistnämnda mål endast 
hade åberopats ett dnaspår och det 
inte hade kunnat uteslutas att spå
ret var sekundärt överfört, då hade 
det enligt min mening varit fråga om 
ett rimligt alternativ till åklagarens 
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egen expert få undersöka och utfö
ra tester på i målet förekommande 
dnamaterial med mera.

Det är tydligt att domstolens möj
ligheter till en rättssäker prövning 
av dnaanalyser av spår från brotts
platser går via försvarets möjlig
heter att lyfta risker och svagheter 
med ett specifikt dnaspår men ock
så via domstolens egna möjligheter 
till insyn i den forensiska verksam
heten.

Dnaanalyserna har verkligen re
volutionerat bevisrätten. Men vi har 
också mycket att lära av de senaste 
trettio åren med den kriminaltek
niska dnatekniken och dess utveck
ling. För vi vet i dag hur lite vi viss
te för trettio år sen i skenet av hur 
mycket vi vet i dag.

vi ska vara rädda om dnabe
visningen, men samtidigt vara väl 
medvetna om dess svagheter. Att 
som försvarare lyfta fram tveksam
heter avseende dnaspårens rim
lighet och koppling till gärningen i 
det enskilda fallet (alternativa för
klaringar till spårets placering) är 
försvarsadvokatens plikt. Och det 
ska den åberopade dnabevisningen 
tåla. Därefter är det domstolens roll 
att värdera det enskilda dnaspårets 
rimlighet och dess bevisvärde i det 
enskilda fallet, oavsett om det före
kommer som ensamt eller som ett 
av flera indirekta bevis.

För det tål att upprepas – ett dna
spår kan i de allra flesta fallen en
dast berätta om vem och var, inte 
hur och när det avsattes. Sistnämn
da aspekter ankommer på den öv
riga bevisningen och omständig
heterna i målet att styrka bortom 
alla rimliga tvivel. Och det gäller 
självklart även frågan om sekun
där överföring – den svåraste och 
mest problematiska utmaningen för 
våra domstolar så här trettio år efter 
dnabevisets introduktion.

johanna björkman
Advokat

hypotes. Men om det, som i det nu 
aktuella fallet, åberopas ett flertal 
indirekta bevis i form av bland annat 
dnaspår och samtliga bevis pekar 
åt samma håll, då kan det samman
vägda bevisvärdet av flera friståen
de och samverkande bevis i princip 
bli högre än värdet av varje enskilt 
bevis.

det är viktigt att i det här läget 
understryka att kvarvarande alterna
tiva förklaringar till hur ett dnaspår 
hamnat på ett visst ställe inte behö
ver innebära att spåret i sig inte har 
ett värde. Spåret finns ju där och kan 
kopplas till en individ med en viss 
sannolikhet. I sistnämnda dom an
vänder HD skrivningen ”ett inte ovä
sentligt bevisvärde”. I fall som detta, 
när även den övriga bevisningen är 
indirekt, kan det dock finnas alter
nativa förklaringar till det som vart 
och ett av bevisen utvisar. Därför 
blir det enligt HD:s resonemang vik
tigt att vid en sammanvägning av 
bevisen bedöma hur de förhåller sig 
till varandra (p. 66). Är de enskil
da bevisen var för sig fristående, 
men samverkande med varandra, då 
kommer det sammanlagda bevisvär
det att vara högt. Det, tillsammans 
med övriga omständigheter i målet, 
kan sammantaget medföra att åkla
garens åberopade bevisning är ett 
mycket starkt stöd för åtalet.

Visserligen ankommer det på 
åklagaren att inom ramen för sin ob
jektivitet även lyfta fram eventuel
la omständigheter som talar till den 
misstänktes fördel (och där risken 
för sekundär överföring torde vara 
en sådan omständighet), men av na
turliga skäl är denna invändning nå
got som i de allra flesta fall fortsätt
ningsvis ankommer på försvaret att 
framföra och argumentera för. Och 
det särskilt i mål där det endast före
kommer indirekt bevisning och det 
nu finns ett vägledande prejudikat 
om just sammanvägning av indirek
ta bevis.

Men hur ska försvaret dels kunna 
få information om att det kan fin
nas en risk för just sekundär överfö
ring av dna i det enskilda fallet, dels 
kunna förbereda ett underlag för en 
sådan invändning? Nyckelordet är 
transparens, det vill säga tillgång 
till hela den forensiska utredning
en så tidigt som möjligt. Just trans
parens är tätt sammankopplad med 
försvarets möjligheter att i det en
skilda fallet argumentera avseen
de ett visst dnaspårs bevisrättsliga 
värde. Transparensen avser allt från 
spårsäkring till hantering och analy
ser med mera. Transparens är också 
en grundförutsättning för offentlig 
kontroll.

Låt oss därför återkoppla till den 
anglosaxiska rättstraditionen, den 
kriminaltekniska dnaanalysens 
barnkammare, och se på försvarets 
möjligheter att förbereda sitt för
svar och sin argumentation avseen
de dnabevisningen i det enskilda 
fallet.

Lärdomarna från The Innocen
ce Project och dess verksamhet har 
lämnat avtryck inom framförallt det 
amerikanska rättssystemet, vilket 
återspeglas i att rättssäkerhet anses 
bygga på båda sidors lika tillgång till 
dnabevisningen.

The American Bar Association, 
den amerikanska motsvarigheten 
till Sveriges advokatsamfund, har 
sammanställt regelverket ”Stan
dards for Criminal Justice on DNA 
Evidence”, vilket har antagits av de 
flesta delstaterna i USA. Regelver
ket ger försvarsadvokaterna ett an
tal grundläggande rättigheter både 
under pågående och efter avslutad 
förundersökning för att bereda dem 
möjligheten att ge sin klient ett gott 
försvar i just dnabevishänseen
de. Det handlar om allt från tillgång 
till brottsplatsen för att låta utfö
ra egna undersökningar till tillgång 
till all dnadokumentation i god tid 
före rättegången. Det handlar även 
om möjligheten att med hjälp av en 

”Att som för-
svarare lyfta 
fram tvek-
samheter 
avseende 

dna-spårens 
rimlighet och 
koppling till 
gärningen i 
det enskilda 

fallet 
(alternativa 
förklaringar 
till spårets 

placering) är 
försvarsadvo-
katens plikt. 



ADVOKATEN #2 2023 

•ETIK•

44

 •OM DEN PROAKTIVA TILLSYNEN  •
Advokatsamfundets proaktiva tillsyn består av många olika delar. 
l  Obligatorisk utbildning inför advokatexamen samt obligatorisk fortbildning.
l  Revisorsintyg för granskning av ekonomi och att utbildningskravet uppfyllts.
l  Penningtvättstillsyn – samfundet ska säkerställa att advokater och advokatbyråer som omfattas av lagstiftningen följer 

penningtvättsregleringen, bland annat i fråga om utbildning, administration och rutiner som krävs enligt lagen.
l  Kontroll av advokatbyråernas regelefterlevnad i form av en omfattande granskningsrapport som sänds ut och ska besvaras 

av advokatbyråerna.
l  Vid behov kan tillsynen också utföras i form av föranmälda besök på advokatbyråerna. 

Disciplinnämndens verksam-
het och advokater som får olika 
påföljder är nog det som oftast 
kommer upp när Advokatsam-
fundets tillsyn diskuteras. Sam-
tidigt bedriver samfundet ock-
så en proaktiv, förebyggande 
tillsyn, med syftet att förebyg-
ga att advokater begår etiska 
snedtramp eller agerar i strid 
med lag.

Grunden för tillsynen finns i 
stadgarnas första ändamålspa
ragraf att samfundet ska ”till 
främjande av god rättsvård 
upprätthålla en rättrådig och 
yrkesskicklig advokatkår”. 

Hovrättsassessor Jens 
Kallmin arbetar med den 
proaktiva tillsynen. Jens har ti
digare arbetat hos Justitiekans
lern, som har tillsyn över advo
katernas disciplinverksamhet. 
För honom är det självklart att 
arbeta med förebyggande till
syn och att denna tillsyn stän
digt behöver utvecklas. 

– Man måste alltid arbeta 
med dessa frågor och fundera 
på vilka verktyg som finns och 
hur de kan användas, fastslår 
Jens Kallmin. 

Jens Kallmin betonar att den 
proaktiva tillsynen har många 
delar. Här ingår bland annat 
utbildningen inför advokat
examen, fortbildningskravet 
och Advokatsamfundets kon
troll av revisorsrapporter. Se
dan 2016 sänds dessutom en 
speciell granskningsrapport ut 
till advokatbyråerna. Utskicken 
har sedan dess gått ut till ett 
antal advokatbyråer varje år. 

Hittills har totalt 300 ad
vokatbyråer med sammanlagt 
drygt 3 500 advokater och 2 300 
biträdande jurister omfattats 
av tillsynen. 

i granskningsrapporterna 
får advokatbyråerna svara på 
en stor mängd frågor, bland 
annat centrala advokatetiska 
frågor såsom jävskontroller, 
kontorsorganisation och in
formationssäkerhet, men även 
efterlevnaden av den viktiga 
penningtvättslagstiftningen 
kontrolleras. Svaren analyse
ras av Advokatsamfundet, som 
sedan kan följa upp eventuella 
brister, berättar Jens Kallmin. 

Advokatsamfundet har ock
så möjligheten att fördjupa sin 
tillsyn ytterligare genom föran
mälda besök på advokatbyråer
na, till exempel om en advokat
byrå inte rättar till brister som 
visat sig i granskningsrappor
ten. Ytterst kan advokater som 
inte är beredda att åtgärda fel 
hamna i disciplinnämnden. 

Samtidigt som det finns 

sanktionsmöjligheter mot de 
byråer och advokater som inte 
sköter sig, understryker Jens 
Kallmin att granskningsrap
porterna inte främst syftar till 
att beivra fel hos advokatbyrå
erna, utan om att genom dia
log hjälpa dem att göra rätt 
framöver. 

Dessutom, konstaterar han, 
kan analysen av gransknings
rapporterna också ge kunskaper 
om mer systematiska problem 
och svårigheter i branschen. 
Om granskningen visar på lik
artade svårigheter hos många 
byråer kan det till exempel bli 
aktuellt med ett vägledande ut
talande från styrelsen för att 
öka tydligheten om vad som 
gäller i en viss fråga. 

Enligt Jens Kallmin innebär 
den proaktiva tillsynen förde
lar för advokatkåren i form av 
ökad kvalitet och kompetens. 
Det kan dessutom bidra till ett 
ökat förtroende för advokatvä
sendet.

– Man får också tänka på att 
en väl fungerande tillsyn utgör 
en viktig del i att säkerställa att 
vi även fortsatt ska kunna ha 
ett oberoende och självregle
rande advokatväsende i Sveri
ge, säger Jens Kallmin.

just nu arbetar en arbets
grupp tillsatt av Advokatsam
fundets styrelse, tillsynskom
mittén, med en översyn av den 
proaktiva tillsynen. Kommittén 
ska löpande under arbetet läm
na förslag på hur den proaktiva 
tillsynen ytterligare kan stär
kas. l

Viktigt att alltid se över 
verktygen för tillsyn

Jens Kallmin.

SAMFUNDETS PROAKTIVA TILLSYN
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 •ADVOKATSAMFUNDETS ARBETE MED GRANSKNINGSRAPPORTER  •
2009 beslutade Advokatsamfundets styrelse att, inom ramen för den befintliga regleringen, införa en mer proaktiv till-
syn över advokater och advokatbyråer. 

I slutet av 2015 presenterades en granskningsrapport som redskap i tillsynen. Granskningsrapporten är omfattande 
och innehåller bland annat frågor om advokatbyråns organisation, informationssäkerhet, klientmedelshantering, 
intresse konflikter, information till klienterna och efterlevnad av penningtvättslagstiftningen. 

Granskningsrapporterna började sändas ut 2016. Först ut var de stora advokatbyråerna. 
2020 utvidgades granskningsrapporten med frågor om efterlevnaden av dataskyddsförordningen, GDPR. Även arbets-

miljöfrågor och diskriminering har lagts till. 
Arbetet med granskningsrapporterna sköts av Advokatsamfundets kansli, som skickar ut rapporterna och sedan sam-

manställer och följer upp svaren. När brister upptäcks inleds en dialog med den aktuella byrån om hur bristerna kan av-
hjälpas. 

I slutet av 2022 hade totalt 300 advokatbyråer med sammanlagt drygt 3 500 advokater och 2 300 biträdande jurister 
omfattats av tillsynen. 

Granskningen har hittills visat att regelefterlevnaden i huvudsak är god på advokatbyråerna. 
2022 anställdes hovrättsassessor Jens Kallmin på kansliet med uppdraget att ansvara för den proaktiva tillsynen. 
2022 tillsatte också Advokatsamfundets styrelse en tillsynskommitté för att se över hur den proaktiva tillsynen ytter-

ligare kan förstärkas. Kommittén leds av advokat Bo Ahlenius. Läs mer om kommitténs uppdrag här intill.

Den proaktiva tillsynen har många delar, 
bland annat utbildningen inför advokatexamen, 

fortbildningskravet och Advokatsamfundets 
kontroll av revisorsrapporter. Mottagningskontorens organi-

sation och särskilda krav för för-
svararuppdrag i stora och kom-
plicerade brottmål är två av de 
frågor som Advokatsamfundets 
tillsynskommitté ska undersöka 
och lämna förslag om. 

Tillsynskommittén som tillsat
tes av samfundets styrelse i de
cember har nu inlett sitt arbe
te. Tio erfarna advokater ingår 
i kommittén, som har i uppdrag 
att utreda hur Advokatsam
fundets proaktiva tillsyn över 
advokater kan göras än mer ef
fektiv.

Tillsynskommittén ska läm
na förslag på hur den proaktiva 
tillsynen ytterligare kan stär
kas. I direktiven listas en rad 
frågor som ska behandlas. 

ordförande i kommittén  
är advokat Bo Ahlenius och 
vice ordförande advokat  
Bengt Ivarsson. Övriga leda
möter i kommittén är advo 
katerna Emma Berglund 
Uväng, Klas Bjuremark, Peter 
Danowsky, Ghita Hadding  
Wiberg, Oskar Hillmann,  
Carla Pantzar, Andreas Victor 
och Sait Umdi. l

Tillsynskommittén 
har inlett arbetet

 • TILLSYNS-
 KOMMITTÉNS 
 UPPDRAG  •
Kommittén ska bland annat adres-
sera följande frågor:
l  Behovet av att revidera eller kom-

plettera befintlig granskningsrap-
port inom ramen för den rådande 
proaktiva tillsynen.

l  Behovet och lämpligheten av att 
utvidga möjligheten att utföra 
tillsyn på advokatbyråer.

l  Behovet och möjligheten av att 
införa en advokatetisk begräns-
ning mot att som advokat ta upp-
drag i stora och komplicerade 
försvararuppdrag utan erforderlig 
erfarenhet och kompetens.

l  Behovet och lämpligheten av att 
kunna begränsa möjligheten för 
uteslutna advokater att verka som 
biträdande jurister på advokat-
byråer.

l  Behovet av och lämpligt tillvä-
gagångssätt för att kontrollera 
advokatbyråers filial- och mottag-
ningskontor samt vilka krav som 
bör uppställas på advokater som 
registrerar mottagningskontor.
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Advokatsamfundets disciplin-
nämnd har nu en egen webb-
plats. Här finns bland annat nya 
möjligheter att söka bland disci-
plinnämndens beslut.

Disciplinnämndens nya webb
plats riktar sig både till advo
kater, som vill veta mer om 
nämndens praxis, och till an
dra som vill ta reda på hur 
disciplin verksamheten funge
rar och kanske söka fram upp
märksammade beslut. 

Förutom att informationen 
om disciplinnämnden nu sam

lats på ett och samma ställe 
innehåller den nya webbplat
sen också flera nyheter när det 
gäller disciplinnämndens be
slut. Bland annat har sökning
en bland besluten komplette
rats, så att det nu går att söka 
på ett antal sökord. Den som 
vill kan därmed med ett enkelt 
klick få fram beslut om till ex
empel konkursförvaltare eller 
intressekonflikter. Precis som 
tidigare går det dessutom att 
fritextsöka bland dokumenten.

Den andra stora nyheten är 
att disciplinnämnden från och 

med sitt andra möte i år lå
ter publicera samtliga beslut i 
nämnden på webbplatsen. Varje 
beslut kommer dessutom från 
och med möte två i år att förses 
med ett unikt ärendenummer, 
för att öka sökbarheten. Vissa 
ärenden kommer även fortsätt
ningsvis att bedömas som prin
cipiellt intressanta vägledan
de beslut. Dessa publiceras som 
tidigare i tidskriften Advokaten, 
och markeras på webben med 
en kompassymbol. 

advokatsamfundet.se/ 
disciplinnamnden

Disciplinnämnden har fått en webbplats

›

Advokatsamfundets disciplin-
nämnds nya webbplats innehåller
information om nämndens 
sammansättning och arbetssätt,
men också alla publicerade 
beslut från disciplinnämnden. 

Disciplinnämnden 
uteslöt en advokat
Advokatsamfun-
dets disciplin-
nämnd uteslöt 
den 2 februari 
2023 en ad-
vokat ur 
samfundet. 
I ärendet 
prövade 
nämnden bland annat om en 
offentlig försvarare brustit i sina 
plikter som advokat utifrån ut-
formningen av kostnadsräkningar. 
Disciplinnämnden konstaterade 
att det förekommit klumpvisa 
yrkanden utan koppling till 
tidsperioder, schablonmässiga 
tidsangivelser för arvodesberäk-
ning och tidsspillan samt felaktig 
tillämpning av taxor.

Disciplinnämnden bedömde att 
advokaten inte levt upp till det 
särskilda ansvar som advokater 
har. ”I stället har verksamheten 
kommit att allvarligt äventyra ad-
vokatens kärnvärden, särskilt vad 
avser rutinerna för ersättningskrav 
i rollen som offentlig försvarare, 
liksom omsorgsplikten och skyl-
digheterna som en advokat har 
gentemot klienter och domstolar”, 
skrev nämnden i sitt beslut.

Positiva svar 
om straffavgift
De första remissyttrandena över 
Advokatsamfundets hemstäl-
lan om höjd straffavgift har nu 
kommit in till Regeringskansliet. 
Remissen gick ut till sammanlagt 
tio instanser, och ska besvaras 
senast den 21 mars. 

En av de tre remissinstanser som 
svarat i skrivande stund är Justitie-
kanslern. JK diskuterar den risk för 
parallella processer som förslaget 
kan innebära. JK skriver i yttran-
det: ”Att det tilltänkta prövnings-
systemet öppnar upp för parallella 
processer är visserligen inte in-
vändningsfritt. Ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv är dock 
inrättandet av en särskild straffav-
giftsnämnd att föredra framför att 
Högsta domstolens resurser tas i 
anspråk för att hantera enskilda 
advokaters överklaganden.” 

JK konstaterar dessutom att 
det knappast förekommer någon 
reell risk för att en advokat skulle 
komma att prövas i två parallella 
processer.

Börje Samuelsson, 
ordförande i 

disciplinnämnden.
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Disciplinnämnden har fått en webbplats

Chans att fortbilda 
sig i advokatetiken
Advokatsamfundet erbjuder se-
dan några år tillbaka kostnadsfria 
eller kraftigt subventionerade 
kurser i ämnen som rör advokat-
etiska frågor. Under våren finns 
en rad tillfällen till fortbildning 
inom etiken. 

Kursen Advokatetik och god ad-
vokatsed (kostnadsfri, 5 timmar) 
går igenom de grundläggande 
etiska reglerna och senare praxis. 
Under kursen redovisas också den 
formella handläggningen av dis-
ciplinärenden. Försvararen, res-
triktioner och advokatetiken (sub-
ventionerad, 3 timmar) handlar 
om de olika situationer och frågor 
försvararen kan möta när klien-
ten är häktad med restriktioner.   
Principalansvaret i advokatverk-
samhet (kostnadsfri, 6 timmar) 
tar upp de etiska aspekterna på 
principalens roll och ansvar. 

Mer information, kursdatum 
och anmälan på advokatakade-
mien.advokatsamfundet.se.

Mari Heidenborg, 
justitiekansler.

Utesluten advokat 
kvar som försvarare
Den jurist som i 
februari ute-
slöts ur Advo-
katsamfundet 
får fortsätta 
som försvarare 
i ett pågående 
narkotikamål.
Kristianstads 
tingsrätt be-
slutade efter uteslutningen att 
låta juristen stanna kvar i upp-
draget av bland annat process-
ekonomiska skäl. JK överklagade 
beslutet med hänvisning till 
de ”graverande uppgifter” som 
kommit fram om den före detta 
advokaten. Hovrätten över Skå-
ne och Blekinge ansåg dock att 
”övervägande skäl” talade mot 
att entlediga honom.

Källa: Dagens Juridik

Med den nya sökningen kan du 
söka via ett antal olika sökord eller 
fritextsöka. För beslut fattade från 

och med möte två i år går det 
dessutom att söka på ärendenummer. 

Kompassymbolen markerar att ett 
beslut är av principiellt intresse. 
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Nya uppdrag 
och utmärkelser

l Malin Persson är från den 
1 januari delägare i advokat-
byrån Kastell.

l Christian Andersch vid 
 Setterwalls Göteborgskontor 
har utsetts till delägare i 
byrån.

l Sofia Falkner är ny delägare 
vid Hammarskiöld.

l Karin Lavén och Björn 
 Andersson är nya delägare i 
advokatbyrån Thomas Bod-
ström Nord. 

l Henrik Wållgren har utsetts 
till ny delägare i Cederquist. 

l Eva Müller-Hansen, Jennie 
Eklund och Ida Herdenberg 
har inträtt som delägare i 
Wesslau Söderqvist Advokat-
byrå.

l Helena Strömbeck är ny del-
ägare i Foyen. 

l Jaana Nilsson inträdde den 
1 januari 2023 som del ägare i 
AG Advokat. 

l Christina Ramberg, profes-
sor i civilrätt vid Stockholms 
universitet, har av regeringen 
utsetts till ny extern ordföran-
de i Allmänna reklamations-
nämnden.

l Emilia Falk  tilldelas av 
Institutet Skatter och Rätts-
säkerhet (ISoR) 2022 års upp-
satsstipendium om 25 000 kr 
för sitt examensarbete ”Det 
skatterättsliga företrädarans-
varet. Särskilt om de subjek-
tiva rekvisiten och befrielse 
från betalningsskyldighet”.

l Maria Refors Legge har be-
viljats ca 1,6 miljoner kronor 
av Stiftelsen för Rättsveten-
skaplig forskning för ett forsk-
ningsprojekt om akademisk 
frihet och rättsligt skydd.

l Isabella Mellberg har tillde-
lats Foyens stipendium inom 
offentlig upphandling för 
uppsatsen ”Hyreskontrakt och 
offentlig upphandling”.

l Erik Sjöman, advokat på 
Vinge, har utsetts till heders-
doktor vid juridiska fakulteten 
vid Lunds universitet. Erik 
Sjöman promoveras i Lunds 
domkyrka den 26 maj.

 • HEDERSDOKTOR  •

Du har utsetts till hedersdoktor bland annat 
för dina bidrag till den rättsvetenskapliga 
forskningen och undervisningen. Vad ger 
det dig att verka inom universitetet?
– Att undervisa och skriva rättsveten-
skapligt är ett svårslaget sätt att hålla 
den egna skärpan uppe. När man hör sig 

själv försöka artikulera någon tankegång 
vid en föreläsning är det inte så sällan 
som man upptäcker svagheter eller nya 
infallsvinklar, och kan förfina efterhand. 
Ännu tydligare blir det när något ska sät-
tas på pränt för att gå i tryck. Och så är 

det ganska roligt, såklart!

Erik Sjöman, advokat och delägare på Vinge

 • OM VINGES MÅNGFALDSPROJEKT  •
Mångfaldsprojektet drog igång hösten 2002 och har sedan dess arrangerat år-
liga temadagar på de skolor som ingår i projektet och utsett stipendiater. Målet 
med projektet var och är fortfarande att bredda juristkåren och ta tillvara den 
kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig.

Idag samarbetar Vinge med fyra gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg och 
Malmö, alla med en hög andel utländska elever, för att inspirera ungdomar till 
universitetsstudier i allmänhet och juridikstudier i synnerhet. 

Eleverna vid de fyra skolorna deltar i temadagar och klassrumspresentatio-
ner och har möjlighet att söka Vinges mångfaldsstipendier. Juridikstipendiaterna 
får förutom sin stipendiesumma bland annat förtur till sommarnotarieplatser på 
Vinge. Totalt har drygt 220 stipendier delats ut till gymnasieelever sedan projek-
tet startades.

Mer om mångfaldsprojektet: www.vinge.se/om-vinge/hallbarhet-och-csr/
mangfaldsprojektet/

För 20 år sedan arrangerades de 
första temadagarna i Advokat-
firman Vinges mångfaldspro-
jekt, och de första stipendierna 
delades ut. Jubileet firades med 
en eftermiddag om mångfald på 
Vinges kontor i Göteborg den  
2 februari.

Jubilaren bjöd på föreläsningar 
om projektets historia och hur 
man lyckas med mångfalds
arbetet. Deltagarna fick också 
möta de tidigare stipendiaterna 
Narin Hamasor Godic, vinnare 
av Vinges mångfaldsstipendi
um 2010 på Malmö Latinskola, 
och Parya Osam, mångfaldssti
pendiat från Angeredsgymna
siet. Narin är idag senior com

pliance manager på Komplett 
Bank, medan Parya läser juridik 
i Göteborg. 

Även läraren Torbjörn Stens
son på Angeredsgymnasiet, 

som varit med i projektet i 
många år nu, och mångfalds 
och inkluderingsstrategen 
Nima Bador delade med sig av 
sina kunskaper. l 

Vinge firade mångfalden
Mångfalds- och inkluderingsstrategen Nima Bador, läraren Torbjörn Stenson, stipendiaten Parya Osam, advokat Olof 
Jisland, Anders Danielsson, jurist och numera gästprofessor på Handels, samt Maja Ekdahl som moderator.
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Varför ville du vara med som 
mentor?

– Jag har arbetat med hu
manjuridik på advokatbyrå se
dan 1991 och har inte reflekte
rat så mycket kring behov av 
särskilt mentorskap för yng
re advokater. Det var inte alls 
vanligt då. Jag blev dock nyfi
ken på programmet och ville 
gärna vara en del av den viktiga 
satsning som Advokatsamfun
det gör för att stötta och moti
vera våra nya unga ledamöter i 
deras utmaningar i yrkesrollen, 
så jag gick in med öppet sinne. 
Dessutom fick jag ju förmå
nen att föreslå min 
”medmentor”, till
förordnade chefs
rådmannen Fredrik 
Forssman vid Malmö 
tingsrätt, som jag 
känner väl. Det visa
de sig dessutom att 
han hade haft några 
av våra adepter som 
tingsnotarier för 
några år sedan, och 
jag vet att det även 
har varit givande för 
honom att se deras 
utveckling sedan 
dess.

Vad har du försökt 
förmedla till dina 
adepter under projektet?

– Behovet av att kunna kom
municera och delegera. Både 
kommunikation och delegation 
är svårt att hantera i stress
siga situationer med krävan
de arbetsuppgifter och andra 
frågor som måste hanteras på 
en advokatbyrå som yngre ad
vokat eller delägare. Likaså att 
det är viktigt att försöka hitta 

utrymme till egen tid såväl för 
sina egna arbetsuppgifter, som 
livet utanför arbetstid. Vi har 
pratat mycket om det, och det 
har varit uppenbart att det har 
funnits ett stort behov hos våra 
adepter att få vår ”input”.

Vad har du fått med dig av MOA?
– Det har varit mycket vär

defullt att få höra om adep
ternas tankar och funderingar 
över sina yrkesroller och utma
ningar. Jag har fått anledning 
att själv reflektera över hur det 
var när jag var nybliven advo
kat i slutet på 90talet på en 

humanjuridisk ad
vokatbyrå. Jag har 
verkligen impone
rats över adepternas 
driv, deras mognad 
och insikter. Samta
len har varit mycket 
spontana och fria, 
men ändå landat i 
reflektioner och idé
er inom de områ
den som varit målet 
för träffarna. Jag har 
lärt mig mycket ge
nom att lyssna på 
adepterna och kan 
konstatera att oav
sett verksamhetsin
riktning, större eller 
mindre byrå, är ut

maningarna trots allt likartade.

Är det något som överraskat dig 
under projektet?

– Det som möjligen varit 
överraskande är hur snabbt en 
mindre grupp personer som 
inte känner varandra sedan ti
digare, inom olika verksam
hetsområden och med olika 
förutsättningar, vågat dela med 

sig av sina utmaningar. Deras 
stora engagemang i samtalen 
och för varandras tankar och 
utmaningar har varit häftigt att 
få ta del av!

Varför behövs det mentorspro-
jekt som MOA?

– Ett program som MOA vid
gar vyerna för adepterna och 
det kan kännas bra att disku
tera olika frågeställningar, tvi
vel och utmaningar med någon 
som står utanför den egna ad
vokatbyrån. Jag tror att det blir 
ett mer ärligt samtal eftersom 
det inte finns något incitament 
av prestige eller dömande i en 
sådan relation. Förhoppnings
vis bidrar mentorskapspro
grammet till att yngre advo
kater stannar kvar i kåren och 
så småningom känner sig mer 
säkra och trygga i sina roller.

Har du haft någon mentor eller 
förebild under din advokatkar-
riär, och vad fick du med dig av 
denne i så fall?

– Jag har inte haft någon 
särskild mentor inom de om
råden som MOA har fokuse
rat på så för mig har det varit 
mer ”learning by doing”. Däre
mot har jag haft riktigt bra och 
goda förebilder i advokaterna 
och delägarna på de advokat
byråer som jag varit på tidiga
re (Advokaterna Wagnsson & 
Sommestad och Advokatfir
man Luterkort), när det gäller 
advokatrollen, etiken och be
mötande av såväl klienter som 
anställda. Det har jag fått med 
mig från början, och jag är så 
otroligt tacksam för att jag fick 
den förmånen redan som biträ
dande jurist och yngre advokat/
delägare. l

MOA vidgar 
vyerna

 • MÅNADENS ADVOKAT  •
Sophie Palmgren Paulsson  
Advokat Sophie Palmgren Paulsson på Tre advokater i Malmö arbetar med hu-
manjuridik. Hon har också varit mentor i det nyligen avslutade projektet MOA.

Jag har lärt mig 
mycket genom 
att lyssna på 

adepterna och 
kan konstatera 

att oavsett verk-
samhetsinrikt-

ning, större eller 
mindre byrå, är 
utmaningarna 

trots allt 
likartade.
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 • SUPPORT PÅ BYRÅN: LUDWIG BERGWALL •

Fördomarna om advokatbyrån kom på skam
Ludwig Bergwall arbetar med 
att hjälpa advokatbyrån att ut-
vecklas digitalt. Som digital 
advisor på Cederquist har han 
bland annat skapat en TV-stu-
dio på byrån. 

Vad gör en digital advisor?
– Rollen är väldigt bred och 

skiljer sig nog mellan olika fö
retag. För min del innebär det 
att hjälpa organisationen att 
utvecklas digitalt. Det gäller 
allt ifrån vilka skärmar vi ska 
använda till att hitta och im
plementera nya interna och 
externa system och verktyg. 
Det är viktigt att hålla sig upp
daterad i en föränderlig tek
nisk värld.

Vilken är din roll på 
byrån?

– Min roll är 
att lyssna in 
och se behov 
och utma
ningar som 
verksam
heten möter 
i en arbets
miljö som för
ändras snabbt. Jag 
agerar som en brygga 
mellan ITavdelningen och 
advokaterna för att vi tillsam
mans ska hitta en lösning som 
underlättar det dagliga arbetet. 
Ett av mina första uppdrag var 
att ta fram en lösning för webb  
inarier och inspelningar. I dag 

har det utvecklats 
till en fullskalig 

”tvstudio” som 
vi både spelar 
in i och sän
der live från 
ut till våra 
kunder.

 
Hur kom du 

in på detta om-
råde?

– Jag har alltid va
rit serviceinriktad, intresse

rad av teknik och upplevelser 
och motiverats av problemlös
ning. Tidigare har jag arbetat 
som produktionsledare inom 
event och rest mycket i jobbet. 
Att arbeta med teknik och di

gitalisering blev ett naturligt 
nästa steg där jag kunde fort
sätta arbeta med problemlös
ning och upplevelser men med 
färre resdagar.

 
Vad är speciellt med att arbeta 
på en advokatbyrå?

– När jag blev erbjuden 
tjänsten på Cederquist hade 
jag mina fördomar om advo
katbyråer och var osäker på 
om det var rätt ställe för mig. 
Jag trodde att det skulle vara 
stelt, tråkigt och att alla skick
ade fax. Där hade jag helt fel 
– Cederquist är en social byrå 
i framkant som satsar mycket 
på digitalisering och att testa 
nya lösningar. l

De som menar att jurister  
mycket snart kommer att  
konkurreras ut av artificiell  
intelligens har kanske fått  
vatten på sin kvarn. Detta sedan  
Jonathan Choi, professor i juridik 
vid Minnesota University, låtit 
den uppmärksammade chat-
roboten Chat GPT göra samma 
tenta som hans elever. 

Roboten klarade nämligen ten
tan, som bestod av 95 frågor 
med svarsalternativ och tolv 
uppsatsfrågor.

Roboten visade enligt Choi 
”en stark förståelse för grund
läggande juridiska regler och 
hade konsekvent en stabil or
ganisation och komposition”. 
Däremot hade den svårt att 
svara på öppna frågor. Slutre
sultatet blev därför betyget C+, 
på den amerikanska skalan som 
går från A till F. 

enligt jonathan choi visar 
experimentet att AI kan fung
era som en värdefull medhjäl
pare i juridiskt arbete. ”Överlag 
var Chat GPT ingen bra juridik
student på egen hand”, skriver 
han på Twitter, men tillägger 
att språkmodeller av dessa slag 

kan vara till stor användning 
när den används som stöd av 
juridikelever eller verksamma 
advokater.

chatroboten själv listade, 
när den fick frågan hur Chat 
GPT kan hjälpa jurister, hela 

fem sätt som den kan assis
tera på. Den sammanfattade 
med orden: ”Allt som allt kan  
ChatGPT vara ett värdefullt 
redskap för jurister, så att de 
kan arbeta mer effektivt och ge 
bättre service till lägre kostnad 
till klienterna”.

Chat GPT har utvecklats 
av det amerikanska företaget 
Open AI. Roboten, som öppnas 
i en vanlig webbläsare, kan ge
nerera mängder av text på kort 
tid utifrån enkla direktiv och 
olika variabler. 

Källa: TT

Chat GPT fixade juridiktentan
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 • UNG PÅ BYRÅN: ANNA HÄMBERG BARRON  •

Kontakterna lyfter 
arbetsdagarna
Biträdande juristen Anna Hämberg Barron trivs med tillvaron på 
Agenda advokatbyrå i Uppsala. 

Har du någon advokatförebild?
– Jag har inte någon särskild förebild utan skulle säga att jag 

inspireras på ett eller annat sätt av de flesta advokater jag har 
jobbat med. En bra advokat enligt mig är såklart kunnig och 
kompetent men tar sig också tid för sin klient genom att sätta 
sig in i dennes situation. Att vara social och lyhörd är också vik
tigt, liksom att ha integritet.   

Vad är det bästa med din arbetsplats?
– Vår byrå strävar efter att ha en stark närvaro i Uppsalas nä

ringsliv och det tycker jag är jätteroligt. Hos oss uppmuntras 
alla jurister, både yngre och äldre, att engagera sig i olika nät
verk och att knyta kontakter, både med möjliga klienter och an
dra personer. Förutom trevliga kollegor och spännande arbets
uppgifter så är det något som verkligen lyfter arbetsdagarna.   

Du är bland annat inriktad på miljörätt. Varför har du valt den in-
riktningen?

–  Att jag började intressera mig för miljörätt var faktiskt en 
slump. Under mina utbytesstudier i England så visade det sig att 
det universitetet var specialiserat på miljörätt, så jag valde att 
läsa kurser på det temat. Att jag sen fastnade för miljörättsliga 
frågor hänger nog ihop med mitt intresse för samhällsutveckling. 
Miljörätten är ju ett slags verktyg för att styra samhället i ”rätt” 
riktning, och uppdraget för en jurist blir att se till att verktyget 
används på rätt sätt. Det är ett roligt och viktigt uppdrag! l

Leif Ljungholm belönad av kungen
Advokat Leif Ljungholm tilldelades den 28 januari H. M. Konungens 
medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band. Leif Ljungholm fick med-
aljen för betydande insatser inom svenskt rättsväsende.

Leif Ljungholm har förutom en lång och framgångsrik advokatkar-
riär också haft flera uppdrag i Advokatsamfundet, bland annat som 
ordförande i huvudstyrelsen och vice ordförande i disciplinnämnden. 
Leif Ljungholm fick Advokatsamfundets pris för framstående insatser 
inom advokatyrket 2022. Han är dessutom djupt engagerad i frågor om 
mänskliga rättigheter och ingår i dag i styrelsen för det nybildade Insti-
tutet för mänskliga rättigheter.

Tillsyns-
kommitténs 
ordförande 
intervjuades
Ordföranden 
i den nyligen 
tillsatta till-
synskommittén 
advokat Bo Ah-
lenius intervju-
ades den 9 mars 
av Advokatens 
chefredaktör 
Tom Knutson 
om tillsynskom-
mitténs uppdrag 
och sin yrkesgär-
ning. Läs mer i 
kommande utgå-
va av Advokaten, 
nr 3. Läs mer om 
tillsynskommit-
tén på s. 46.

God stämning och trevliga kolleger 
viktigt för studenter
Advokatfirman Lindahl passade vid höstens arbetsmarknadsmässor 
runtom i landet på att i ett quiz fråga juriststudenter vad som är vik-
tigast för dem på en framtida arbetsplats. 

Svaren gick enligt Lindahl att dela in i fyra kategorier:
l Bra kultur med trevliga kollegor och härlig gemenskap
l Ett hälsosamt arbetsklimat med balans mellan jobb och fritid
l Stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter
l Bra värderingar och känsla av meningsfullhet
Det överlägset vanligaste svaret, som kom från hälften av studen-

terna som gjorde quizet, hade att göra med kultur, gemenskap och 
kollegor.
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 • NY LITTERATUR I URVAL •
Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Adestam, Johan: Associationsrät-
tens grunder / Johan Adestam, 
Niklas Arvidsson (Studentlitte-
ratur. 2023. 279 s.)

Anesäter, Viktor: Anställnings-
skyddslagen : med kommen-
tarer / Viktor Anesäter, Lena 
Isenstam, Malin Wulkan, Martin 
Wästfelt (14. uppl. Studentlitte-
ratur. 2023. 408 s. Arbetsrätts-
biblioteket)

Axberger, Hans-Gunnar: Yttrande-
frihetsgrundlagarna : rättighe-

ter och gränser för medier och 
medborgare (5. uppl. Norstedts 
Juridik. 2023. 282 s.) 

Bengtsson, Bertil: Försäkrings-
avtalsrätt (5. uppl. Norstedts 
Juridik. 850 s. Institutet för 
rättsvetenskaplig forskning ; 
188) 

Blekemo, Annika: Rehabilitering 
och arbetsmiljö : handbok i 10 
steg för arbetsgivare / Annika 
Blekemo, Martha Gurmu  
(5. uppl. Studentlitteratur. 
2023. 235 s.)

Bostad och lokal som medel i 
kriminell verksamhet / redak-

tör: Erika P Björkdahl (Iustus. 
195 s.) 

Commentary on the UN Conven-
tion on the International Sale 
of Goods (CISG) / Schlecht-
riem & Schwenzer ; edited by 
Ingeborg Schwenzer, Ulrich G. 
Schroeter (5. ed. Oxford : Ox-
ford Univ. Press. 2015 s.)

Degerfeldt, Peter: Rättsfallssam-
ling i entreprenadjuridik  
(3. uppl. Jure. 418 s.)

Fäger, Catarina: Förvaltningslagen 
: en kommentar med inriktning 
mot socialt arbete (2. uppl. 
 Studentlitteratur. 254 s.)

Granlund, Lukas: Offentlig upp-
handling av koncessioner : en 
handbok / Lukas Granlund, Olof 
Hallberg, Eva-Maj Mühlenbock 
(Norstedts Juridik. 250 s.)

Hausel Heldahl, Ellen: Immateri-
alrätt i offentlig upphandling : 
teori och praktik / Ellen Hausel 
Heldahl, Christina Wainikka 
(Norstedts Juridik. 251 s.)

Hirvelä, Päivi: Right to a fair trial : 
a practical guide to the article 6 
case-law of the European Court 
of Human Rights / Päivi Hirve-
lä, Satu Heikkilä (Cambridge : 
Intersentia, 2021. 369 s.) 

 • LÄSTIPS  •

Utlänningslagen med kommentarer
Författare: Gerhard Wik-
rén, Håkan  Sandesjö
Förlag: Norstedts Juridik
Ny upplaga av stan-
dardkommentaren till 
utlänningslagen. Lagen 
innehåller regler om 
utländska medborgares 
rätt att resa in, vistas 
och arbeta i Sverige 
men innehåller också 
andra bestämmelser som är grundläggande 
för utlänningars rättsliga ställning. Ett flertal 
ändringar i lagstiftningen har trätt i kraft de 
senaste åren; bland annat har reglerna om 
arbetskraftsinvandring och utvisning på grund 
av brott reformerats. Vidare är tidsbegränsade 
uppehållstillstånd numer huvudregel. Inne-
hållet är aktualiserat fram till 1 oktober 2022.  

Häktning
Författare: Elias Cansu, 
Lars Holmgård, Simon 
Andersson
Förlag: Norstedts Juridik
En samlad redogörelse 
för reglerna om häkt-
ning enligt 24 kap. RB, 
det mest ingripande av 
de straffprocessuella 
tvångsmedlen men 
relativt sparsamt behandlad i doktrinen. 
Boken går igenom grunderna för när och hur 
häktning får användas, bestämmelserna kring 
häktningsframställning, häktningsförhandling 
och beslut. Stort utrymme ges åt oklara eller 
svåra frågor som kan uppstå i den praktiska 
tillämpningen. Rikligt med hänvisningar görs 
till rättspraxis och förarbeten.

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

 • INSOLVENSRÄTT 
 – NYA KOMMENTARER  •

EU:s insolvensförordning av Kenneth Nilsson, 
JP Infonet
Kommentar till 2015 års insolvensförordning 
som utgör stommen för EU:s internationella 
insolvensrätt. Kommentaren, skriven av ad-
vokat Kenneth Nilsson, är uppbyggd som en 
traditionell artikel-för-artikel-kommentar och 
vänder sig till praktiskt verksamma jurister 
som arbetar med insolvens. 

Boken finns även tillgänglig digitalt i JP Juri-
diskt bibliotek.

Lagen (2022:964) om företagsrekonstruk- 
tion av Marie Karlsson-Tuula, Norstedts 
Juridik 
En ny lag om företagsrekonstruktion trädde 
i kraft 1 augusti 2022 (2022:964). Den nya 
lagstiftningen som helt har ersatt 1996 års lag 
om företagsrekonstruktion innebär en anpass-
ning till unionsrättsliga krav med ett flertal 
nyheter och förändringar. 

Boken kommenterar den nya rekonstruk-
tionslagen och innehåller flera bilagor i syfte 
att underlätta för användaren av kommenta-
ren, bland annat insolvensdirektivet och olika 
jämförelsetabeller.

 • NORSTEDTS 200 ÅR  •
Sveriges äldsta förlag firar tvåhundraårs-
jubileum i år
Förlagshuset Norstedts och Norstedts Juridik 
– en av de ledande utgivarna och leverantö-
rerna av juridisk information – firar tvåhundra-
årsjubileum i år. 

Norstedts grundades år 1823 under namnet 
P. A. Norstedt & Söner och etablerade sig 
tidigt som en viktig aktör inom svensk juri-
dik, bland annat med utgivningen av Svensk 
författningssamling (SFS) 1834 och Sveriges 
Rikes Lag med första utgåvan 1861. 

Norstedts och Norstedts Juridik delar en 
lång gemensam historia med rötter i det 
tryckeri och förlag som Per Adolf Norstedt 
grundade 1823 på Lilla Nygatan i Stockholm 
men är i dag två helt åtskilda bolag.

 • BOK  •

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis av 
Hans Danelius, Johan Danelius, Thomas Bull 
och Iain Cameron, Norstedts Juridik 
Europadomstolen har genom åren utvecklat 
en omfattande praxis avseende tillämpningen 
av Europakonventionen – särskilt omfattande 
i fråga om rätten rörande tillgång till rättslig 
prövning, skyddet för privatlivet och familje-
livet, yttrandefriheten och egendomsskyddet, 
men även en rad andra frågor som rör tolk-
ningen av konventionen är ofta föremål för 
domstolens bedömning. I denna nya upplaga 
har viktigare avgöranden från Europadomsto-
len, Högsta domstolen och Högsta förvalt-
ningsdomstolen beaktats fram till juni 2022. 
De första fem upplagorna av kommentaren, 
skrevs av Hans Danelius, jurist och diplomat. 
Efter hans bortgång 2019 har uppdateringar 
gjorts av Johan Danelius, Thomas Bull och 
Iain Cameron. De omfattande uppdateringar-
na återspeglar den stora ökningen av praxis 
sedan publiceringen av den senaste upplagan 
2015.
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Landgren, Fredrik: Vapenlagen : 
en kommentar / Fredrik Land-
gren och Kazimir Åberg 
(2. uppl. Norstedts Juridik, 
2023. 418 s. Gula biblioteket) 

Ryding-Berg, Stefan: Statliga 
myndigheter : en handbok 
(2. uppl. Norstedts Juridik. 
179 s.) 

Schreuer’s commentary on the  
ICSID Convention : a commen-

tary on the Convention on the 
Settlement of Investment  
Disputes between States and 
Nationals and Other States. 
Vol. 1–2 / general editor: 
Stephan W. Schill (3. ed. Cam-
bridge Univ. Press. 2025 s.) 

Stavenow, Christoffer: Säkerhets-
skydd och säkerhetsskyddad 
upphandling (Jure. 133 s.)

Swanstein, Filippa: Diskrimine-

ringslagen inom hälso- och 
sjukvård : från princip till prak-
tik / Filippa Swanstein, Karin 
Henrikz (Studentlitteratur. 
2021. 267 s.)

Take the witness : cross-exami-
nation in international arbitra-
tion / Lawrence W. Newman, 
Timothy G. Nelson, editors 
(2. ed. Huntington, N.Y. : Juris, 
2019. 448 s.)

Taxation of interest under domes-
tic law, EU law and tax treaties 
/ edited by Guglielmo Maisto 
(Amsterdam : IBFD Publica-
tions. 1039 s. EC and interna-
tional tax law series ; 19) 

Visser, Derk: PCT : strategy and 
practice / Derk Visser et al. 
(Alphen aan den Rijn : Kluwer 
Law International, 2021. 214 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 advokatsamfundet.se 

 • MEDIERNA  •

Samfundet svarade om 
advokaternas yrkesetik
I en ledarartikel införd i flera lo-
kaltidningar över landet i mitten 
av februari kritiserade Pontus 
Almquist på Liberala Nyhetsbyrån 
Advokatsamfundet och advoka-
terna för etiska brister i kåren. 
Ledaren besvarades snabbt i 
Sundsvalls Tidning och i Bohus-
läningen av generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander tillsam-
mans med företrädare för Norra 
respektive Västra avdelningen. 

I repliken skriver de bland 
annat: ”Varje fall där en advokat 
begår etiska överträdelser är all-
varligt. Men det kan inte under-
strykas nog många gånger – det 
är ett ytterst fåtal advokater som 
begår allvarliga övertramp.” Mia 
Edwall Insulander och avdel-
ningsföreträdarna pekar också på 
disciplinnämndens statistik som 
visar att färre advokater anmäls 
för etiska övertramp. 

 • LINKEDIN  •
Sveriges domstolar 
älskar rättssäkerhet
”Vårt hjärta klappar för din och 
allas rättssäkerhet – Varje dag.” 
Det skrev Sveriges domstolar på 
Linkedin Alla hjärtans dag, den 
14 februari. I inlägget ses glada 
företrädare för landets domstolar 
på bild.

Christina Ramberg är profes-
sor i civilrätt vid Stockholms 
universitet. Hon gillar popu-
lärvetenskap men läser också 
romaner.

Hinner du läsa något på friti-
den, och vad ligger i så fall på 
ditt nattduksbord?

– Jag läser mindre nu än ti
digare vilket nog beror på att 
jag låter tidningar och poddar 
ta mer tid, liksom min föräls
kelse. Just nu lyssnar jag på 
Röde Orm som ljudbok. En 
fantastisk upplevelse som jag 
inte vill ska ta slut. Dessförin
nan läste jag Je m’appelle Ag
neta av Emma Hamberg och 
skrattade så tårarna rann. Bok
en innan den var Moa Hern
grens Skilsmässan, som jag 
rekommenderar. Den är inte 
tung, men ändå tänkvärd och 
spännande. Min bonusdotter 
Stina gav mig Världen av i går 
av Stefan Zweig och den nju
ter jag av i små portioner med 
ganska långa uppehåll.

Skönlitteratur eller facklittera-
tur – vilket föredrar du?

– Juridisk facklitteratur är 
en (intressant) nödvändig
het. Jag gillar populärveten
skap och har ett ratio på cirka 
⅔ romaner och ⅓ populär
vetenskap. Jag tycker om alla 
möjliga fack: klassiska filoso
fer, ytlig självhjälpslitteratur, 
historia (till exempel Skånes 
historia av Gunnar Wetter
berg), språkutveckling, mate
matik och träd.

Vilken är din starkaste läsupp-
levelse i livet?

– Det är tveklöst Utvandrar
na av Vilhelm Moberg. Jag grät 
och hulkade så jag inte kunde 
fortsätta läsa. Ofta tänker jag 
på den historien när jag är på 
min gamla släktgård i Dalsland 
och försöker föreställa mig 
mina anfäders hårda liv. Två 
populärvetenskapliga böcker 
har skakat om min världsbild. 
För det första Daniel Den
net, Darwin’s Dangerous Idea. 
Dennet är en intressant filosof. 
En av hans böcker övertygade 
mig om att jag inte existerar. 
Numera tror jag att jag finns. 
Hans bok om Darwin har fått 

mig att ifrågasätta guds exis
tens och meningen med livet. 
Den andra är Steven Pinker, 
The Better Angels of Our Na
ture. Pinker är alltid bra. I The 
Better Angels visar han hur 
våldet i samhället har minskat 
successivt alltsedan människ
ans tillblivelse och spekulerar 
i orsakerna till denna positiva 
utveckling.

Vilken bok skulle du köpa till 
en god vän just nu?

– Jag borde försöka hitta 
Anna Wahlgrens Barnaboken 
på antikvariat och ge till min 
äldsta son Eric som snart ska 
bli pappa. l

Två populärvetenskapliga böcker 
har skakat om min världsbild

 • BOKTIPSET: CHRISTINA RAMBERG   •
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Bakgrund
Advokat A har varit förordnad 
offentlig försvarare för Sekre
tess 1, i mål om mord m.m. i 
Astads tingsrätt. Den x no
vember 2020 beslutade tings
rätten att en annan advokat 
skulle vara offentlig försvarare 
för Sekretess 1 istället för ad
vokat A. 

Advokat B är anställd advo
kat på Advokatfirman advo
kat A. 

Av ett av polisen upprättat 
PM avseende relationer, fram
går följande.

I utredningen har det framkommit 
uppgifter som visar att Y:s xxxxx 
[släkting] Z är xxxxx [släkting] med 
W:s xxxxx [släkting] N. Detta styrks 
av uppgifter från Migrationsverket 
som finns bifogade i utredningen. 
Släktskapet mellan Z och N visar 
att Y och W är xxxxx [släktingar].

N har fyra xxxx [släktingar], W, 
advokat B, M och J. Advokat B som 
också är xxxx [släkting] med Y är 
anställd som jur.kand. på advokat
firman advokat A AB i Stockholm 
där hon bl.a. arbetar med brotts
mål. 

I samband med att en person  
frihetsberövades i ärendet förord
nades försvarsadvokat advokat A. 
Förhör hölls på Astads polissta
tion x/11 20 där advokat B närvara
de på plats och advokat A var med

via telefon. I förhör tillfrågades 
misstänkt bl.a. om sin relation till 
Y och K som bägge är xxxxx [släk
tingar] till försvarare advokat B. 
Misstänkt ville inte kommentera 
namnen.

Advokat B är xxxx xxxx H. I ut
redningen påstår polisen att H 
hjälper Y att fly från Dland till 
Fland efter brottet. Den x/11 20  
kl. xx:xx sker ett möte i xxxx cent
rum mellan bl. a. H, Y:s xxxxx 
[släkting] Z, W och C. x/11 20  
kl. xx:xx kommer H:s bil xxxxxx in 
i Cland och via övervakningsfilm 
kan man sedan följa fordonet till 
Lstad där den ses kl. xx:xx. For
donet tros sedan åka färja över till 
Fland, se handlingar i ärendet.

Polisen har inhämtat uppgifter 
från Xxxxxx xxxx Hotell i Gstad 
och det har framkommit uppgifter
om att H och W den x/11 20 check
at in på rum xxx respektive rum 
yyy. Båda rummen bokades för ett 
dygn och utcheckning skedde da
gen efter den x november. På över
vakningsfilm från hotellet ser man 
bl. a. när Y och H passerar receptio
nen. x/11 20 vid ca kl. xx:xx kopp
lar H:s telefon upp i Dland.

Advokatens yttrande
I yttrande som kom in den  
2 mars 2022 har advokat A an
fört bl.a. följande. 

Dessa händelser ägde rum i 
november 2020, och han för
söker efter bästa förmåga att 

erinra sig om alla detaljer. Han 
vill dock reservera sig för att 
minnet kan svika i vissa avse
enden. 

Det är för honom en be
tydande skillnad mellan att 
försöka följa de advokatetis
ka reglerna inom ramen för 
uppdraget å ena sidan, och att 
försöka göra övertramp utan 
att bli upptäckt å andra sidan. 
Han, precis som hans kollega, 
har försökt att följa reglerna 
och fullföra sina uppdrag som 
advokater, och det är därför de 
hamnat här. 

Klienten satt oskyldigt an
hållen, misstänkt för mord. 
Utan att gå in på detaljer var 
detta hans övertygelse efter 
samtal med klienten. Mot den 
bakgrunden utgick han även 
från att anhållandet skulle hä
vas innan eventuell häktnings
framställan (det är, enligt hans 
erfarenhet, tämligen vanligt att 
man tidigt i mordutredningar 
söker brett, genomför ett eller 
flera anhållanden, och också 
ofta häver dessa efter förhör). 
När han under pausen i det för
sta förhöret blev uppringd av 
sin kollega, advokaten B, fick 
han veta att två av de namn 
som nämnts under förhör var 
hennes släktingar. I det skedet 
fanns inga misstankar som rör
de någon i advokat B:s släkt, 
det fanns egentligen ingenting 
annat än lösa (och såvitt han 
förstod ogrundade) misstankar 

mot hans klient. I efterhand ser 
saken förstås helt annorlunda 
ut, och åklagaren hade förstås 
mycket mer information, men 
där och då var allt de visste 
att deras klient satt anhållen 
och att två namn på släktingar 
plötsligt dök upp. 

Han har ingen ambition att 
åta sig, eller behålla, uppdrag 
med misstänkt jäv. Han tyck
er inte det på något sätt är be
hagligt. Här var frågan snarare: 
finns det skäl att begära sitt 
entledigande och därmed över
ge den klient som med stör
sta sannolikhet snart kommer 
släppas och avskrivas? Som 
nämnden vet har han ingen 
rätt att efter eget skön välja när 
han ska begära sitt entledigan
de: Han har skyldigheter gent
emot sin klient. Hans bedöm
ning var att det inte förelåg 
tillräckliga skäl för ett entledi
gande eftersom det inte fanns 
några indikationer överhuvud
taget på en beaktansvärd risk 
för intressekonflikt endast uti
från det faktum att dessa namn 
nämnts. I mordutredningar sö
ker man som sagt mycket brett, 
och det var i det läget långt 
mer sannolikt att dessa namn 
inte skulle återkomma i förhål
lande till hans klient igen, än 
motsatsen. Namn kan ju vara 
vadsomhelst: vittnen till brott, 
vittnen som sett en bil som 
senare visar sig vara oviktig, 
personer som ringts upp från 

 • DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2023  •

2 Offentlig försvarare fick under förhör vetskap om att släktingar till  
byråkollega som var delaktig i förhöret förekom i förundersökningen. 
 Försvararen borde då begärt att förhöret avbröts för att utreda förekomst 

av eventuell intressekonflikt. Erinran. Beslutet i dess helhet.

Beslut från disciplinnämnden
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någon som senare skrivs av, 
betalningsmottagare till några 
överföringar som senare visar 
sig ointressanta, grannar, och 
så vidare. 

Mest sannolikt var att klien
ten skulle släppas innan häkt
ningsframställan, och att det 
sedan skulle läggas ned. Han 
ville inte heller orsaka onödig 
tidsutdräkt eftersom klienten 
var anhållen och ett entledi
gande skulle medföra längre tid 
för honom i arresten. 

Eftersom det saknades skäl 
att beakta intressekonflikt 
hade han ingen rätt att begära 
sitt entledigande efter att kli
enten informerats om släktska
pet och önskade hans fortsatta 
biträde. Det var alltså i ett för
sök att uppfylla sina advokat
etiska förpliktelser som han 
valde att inte begära sitt entle
digande. Inte tvärtom. 

Att åklagaren begärde hans 
entledigande är helt naturligt 
– hon hade mycket mer infor
mation än vad han hade, och 
mot bakgrund av vad de nu vet 
är det förstås helt korrekt. Och 
hade de vetat det de vet idag, 
skulle det naturligtvis aldrig 
skett att han mottagit förord
nandet. Men sådan information 
fanns inte. Återigen – för ho
nom går den egentliga gränsen 
mellan att försöka följa advo
katetiska regler eller att för
söka runda dem. Han försöker 
följa dem.

Ärendets fortsatta 
 handläggning
Vid sammanträde den 21 april 
2022 beslutade Advokatsam
fundets styrelse att ta upp ett 
disciplinärende mot advokat A. 
I samband med underrättelsen 
av beslutet bereddes advokat A 
tillfälle att yttra sig.

Ytterligare yttrande från 
advokaten
Advokat A har hänvisat till sitt 
tidigare yttrande och tillagt i 
huvudsak följande.

En sedvanlig jävsprövning 
gjordes. Som nämnden säkert 
förstår fanns ingen möjlighet 
att upptäcka namn på släkting
ar till hans kollega vid det ske
det eftersom dessa namn helt 
enkelt inte fanns i utredningen.

För att en intressekonflikt 
ska kunna uppstå krävs rimligt
vis två motstående intressen. 
Hans lojalitet låg självklart hos 
den klient han hade att företrä
da, som satt oskyldigt anhållen 
misstänkt för mord. Den lojali
teten är stark. Enligt hans be
dömning fanns inget intresse 
att beakta i förhållande till de 
två namn som nämndes i för
höret, det fanns inte heller en 
beaktansvärd risk att så skulle 
ske. Eftersom de namnen inte 
honom veterligen hade någon 
som helst koppling till hans 
klient, eller till någon misstan
ke i målet, eller till någon an
nan omständighet som skulle 

kunna leda till att de kom in i 
ärendet såsom misstänkta eller 
på annat sätt överhuvudtaget 
berörda.

Att kliva av uppdraget och 
lämna klienten som begärt  
honom, för att två namn 
nämnts som sannolikt (i den 
stunden var det sannolikt) ald
rig skulle nämnas igen eller få 
påverkan på klientens (kor
ta, eftersom han var oskyldig) 
ärende, var enligt hans bedöm
ning inte förenligt med hans 
uppdrag.

Eftersom han visste att hans 
klient var oskyldig var det inte 
heller sannolikt att ett intres
se någonsin skulle kunna upp
komma som var i strid med 
honom i förhållande till klien
tens, eftersom allt pekade på 
att klienten skulle släppas ur 
arresten kort därpå. Vilket ock
så skedde.

Och återigen, avslutningsvis. 
I den stunden, för ett och ett 
halvt år sedan, fanns inte nå
gon koppling mellan släkting-
arna och hans klient, det fanns 
ingen information överhuvud
taget som ens indikerade på att 
släktingarna skulle komma att 
ha ett intresse i målet. Och när 
så skedde, var hans klient ute 
ur bilden sedan länge.

Att just advokat B närvarade 
på plats är en mycket olycklig 
slump.

Nämndens bedömning 
och beslut
Av utredningen framgår att ad
vokat A varit offentlig försvara
re för en misstänkt i ett mål om 
mord m.m. Vidare framgår att 
det under ett förhör den  
x november 2020, på vilket ad
vokat A närvarade via telefon, 
nämnts två namn på släktingar 
till hans byråkollega advokat B, 
som på plats närvarade vid 
förhöret. Att personerna som 
nämndes var advokat B:s släk-
tingar upplystes advokat A om 
av henne i en paus, varpå han 
gjorde bedömningen att förhö
ret kunde fortsätta med honom 
och advokat B närvarande. 

Nämnden konstaterar att 
advokat A inte utan skäl hade 
rätt att frånträda uppdraget 
som försvarare. Han borde dock 
i den uppkomna situationen, 
när han i samband med pausen 
fått informationen, ha begärt 
att förhöret skulle avbrytas, så 
att han fick möjlighet att när
mare undersöka om de perso
ner som nämndes hade en så
dan koppling till hans klient, 
att intressekonflikt förelåg. 
Genom att inte göra det har 
advokat A åsidosatt god advo
katsed.

Nämnden tilldelar därför 
advokat A erinran enligt 8 kap. 
7 § andra stycket rättegångs
balken. l

Beslut från disciplinnämnden forts. ›
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Bakgrund
Advokat B har varit förord 
nad offentlig försvarare för 
Sekretess 1, i mål om mord 
m.m. i Astads tingsrätt. I no
vember 2020 beslutade tings
rätten att en annan advokat 
skulle vara offentlig försvarare 
för Sekretess 1 istället för ad
vokat B. 

Advokat A är anställd advo
kat på Advokatfirman advokat 
B och deltog i november 2020 
på polisförhör med klienten. 

Av ett av polisen upprättat 

PM avseende relationer, fram
går följande.

I utredningen har det framkom
mit uppgifter som visar att Y:s xx
xxx [släkting] Z är xxxxx [släkting] 
med W:s xxxxxx [släkting] N. Detta 
styrks av uppgifter från Migra
tionsverket som finns bifogade i 
utredningen. Släktskapet mellan Z 
och N visar att Y och W är xxxxxx 
[släktingar].

N har fyra xxxxxxx [släktingar] 
W, advokat A, M och J. Advokat A 
som också är xxxxxx [släkting] med 
Y är anställd som jur.kand. på ad
vokatfirman advokat B AB i Stock
holm där hon bl.a. arbetar med 
brottsmål. 

I samband med att en person fri
hetsberövades i ärendet förordna
des försvarsadvokat B. Förhör hölls 
på xxxxx polisstation x/11 20 där 
advokat A närvarade på plats och 
advokat B var med via telefon. I 
förhör tillfrågades misstänkt bl.a. 
om sin relation till Y och K som 
bägge är xxxxx [släktingar] till för
svarare A. Misstänkt ville inte kom
mentera namnen.

Advokat A är xxxx xxxx H. I ut
redningen påstår polisen att H 
hjälper Y att fly från Dland till 
Fland efter brottet. Den x/11 20 
kl xx:xx sker ett möte i xxxxx cen
trum mellan bl. a. H, Y:s xxxxxx 
[släkting] Z, W och C. x/11 kl xx:xx 
kommer H:s bil xxxxx in i Cland 
och via övervakningsfilm kan man 
sedan följa fordonet till Lstad där 
den ses kl xx:xx. Fordonet tros se
dan åka färja över till Fland, se 
handlingar i ärendet.

Polisen har inhämtat uppgifter 
från Xxxxx xxx Hotell i Gstad och 
det har framkommit uppgifter om

att H och W den x/11 20 checkat 
in på rum xxx respektive rum yyy. 
Båda rummen bokades för ett dygn 
och utcheckning skedde dagen ef
ter den x november. På övervak
ningsfilm från hotellet ser man 
bl. a. när Y och H passerar receptio
nen. x/11 20 vid ca kl. xx:xx kopp
las H:s telefon upp i Dland.

Advokatens yttrande
I yttrande, som kom in den  
2 mars 2022 har advokat A an
fört bl.a. följande. 

Innan aktuellt förhör hölls 
informerades utredare om att 
hon skulle närvara vid förhö
ret på plats i arresten och att 
advokat B skulle närvara per 
telefon. Om polisen vid den
na tidpunkt kände till hennes 
släktskap med personer som 
var eller skulle komma att bli 
aktuella i utredningen borde 

 • DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2023  •

3 Advokat var delaktig i förhör i mål där hennes byråkollega var förordnad 
offentlig försvarare. Advokaten borde när denne under förhöret fick vetskap 
om att släktingar till henne förekom i förundersökningen begärt att förhö-

ret avbröts för att utreda eventuell intressekonflikt. Erinran. Beslutet i dess helhet.

Valbart också som molntjänst från  
Microsoft Azures datacenter i Sverige
 
• Ett omfattande och anpassbart stöd för advokatbyråns processer 

• Färdiga integrationer till dokumenthantering, redovisning,  
tidsspårning och PTL-tjänster 

• Förstklassig kundsupport på svenska 
 
 

NÄR EFFEKTIVITET
LIGGER HÖGT PÅ 
KRAVLISTAN

Kolla in våra referenser 
och boka en demo på csilawyer.se

Beslut från disciplinnämnden forts.
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de ha sett till att advokater på 
hennes byrå inte blev förord
nande, eller åtminstone rea
gerat i samband med att de in
formerades om att hon skulle 
närvara vid förhöret. 

Vid tidpunkten för förhö
ret den x november 2020 hade 
hon ingen kännedom om att 
någon i hennes släkt var eller 
skulle komma att bli misstänkt 
i aktuellt mål. Deras klient var 
den första och enda misstänkta 
i målet när advokat B förord
nades som offentlig försvara
re. Hennes släkting blev, såvitt 
hon känner till, aktuell i målet 
i juni 2021 och hennes xxx xxx
xx i oktober 2021. 

I slutskedet av förhöret upp
kom tre namn, varav två är 
hennes släktingar. Någon in
formation om varför dessa 
personers namn uppkom gavs 
inte. Det nämndes något i stil 
med att några namn skulle gås 
igenom, men inte syftet med 
detta. Hon delar inte den be
skrivning som ges i PM:et om 
att klienten tillfrågades om sin 
relation till dessa personer. Un
der pausen informerade hon 
klienten och advokat B om att 
två av dessa som namngavs är 
hennes släktingar, vilka som är 
hennes släktingar och hennes 
uppfattning om deras relation. 
Hon och advokat B diskute
rade detta och bedömde att 
det inte förelåg någon intres
sekonflikt eftersom det inte 
hade framkommit något som 
tydde på att någon av hennes 
släktingar var misstänkta. Det 
fanns inte heller något annat 
som tydde på att det förelåg el
ler skulle komma att föreligga 
en beaktansvärd risk för en in
tressekonflikt. Det är dessut
om inte ovanligt i den här ty
pen av utredningar att namn 
nämns utan att personerna 
som nämns är misstänkta, eller 
på annat sätt har en för målet 
eller klienten central roll som 
kan föranleda intressekonflikt. 

Frågan diskuterades även med 
klienten. 

De bedömde också att san
nolikheten för att anhållandet 
skulle hävas avseende deras 
klient var stor och att klient
intresset var deras främsta. 
Det låg inte i klientens intresse 
att i detta skede begära deras 
entledigande med hänsyn till 
bland annat att klienten skul
le få vänta på att ny försvara
re skulle förordnas först dagen 
efter, då förhöret hölls under 
kvällstid. Det var inte heller 
något som klienten ville. Hon 
upplevde att klienten hade för
troende för dem, även efter det 
att klienten informerats om 
hennes släktskap, och han sa 
uttryckligen att han ville att 
de skulle biträda honom även 
fortsättningsvis.

Hon har vidare inte haft nå
gon kännedom om det påståd
da syftet med resan som om
nämns i handlingarna. 

Hon uppfattar den uppkom
na situationen som ett olyck
ligt sammanträffande, som 
hade kunnat undvikas om de 
hade haft korrekt information 
från början. Även om det inte 
är en fråga för advokatsamfun
det så ställer hon sig frågan
de till nödvändigheten av att, 
förutom att skriva om hennes 
roll i ärendet på ett sätt som 

ger stort utrymme för diverse 
tolkningar, namnge familje
medlemmar med för och efter
namn i förundersökningen som 
dessutom inte är aktuella i må
let överhuvudtaget.

Ärendets fortsatta 
 handläggning
Vid sammanträde den 21 april 
2022 beslutade Advokatsam
fundets styrelse att ta upp ett 
disciplinärende mot advokat A. 

Nämndens bedömning 
och beslut
Av utredningen framgår att ad
vokat B, som är kollega till advo
kat A, varit offentlig försvarare 
för en person som varit miss
tänkt i ett mål om mord m.m. 
Vidare framgår att advokat A 

tillsammans med advokat B 
den x november 2020 närvarat 
vid ett förhör där det framkom
mit att personer som är närstå
ende till advokat A förekommit 
i förundersökningen.

Advokat A borde i den upp
komna situationen ha be
gärt att det pågående förhöret 
skulle avbrytas, så att hon och 
advokat B fick möjlighet att 
närmare undersöka om de per
soner som nämndes hade en 
sådan koppling till advokat B:s 
klient, att intressekonflikt fö
relåg. Genom att inte göra det 
har advokat A åsidosatt god ad
vokatsed.

Nämnden tilldelar därför ad
vokat A erinran enligt 8 kap.  
7 § andra stycket rättegångs
balken. l

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
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Advokat
Sven Unger
till minne
Advokaten Sven Unger har efter 
en kort tids sjukdom avlidit i en 
ålder av 75 år. Han efterlämnar 
sin hustru Kerstin och fyra brö-
der med familjer.

Ordförande Sven är död. ”Inga 
ord efter mig” var titeln på en 
av hans senare böcker. Föga 
anade vi att den titeln så snart 
skulle få en annan innebörd för 
oss, hans vänner och kollegor 
inom advokatskrået.

Svens palett av ordföran
deuppdrag var både bred och 
färgrik. Det kunde vara som 
styrelseordförande i Advokat
samfundet, som ordförande på 
bolagstämma i något börsnote
rat företag, ordförande på del
ägarmöte i advokatbyrån eller i 
något annat sammanhang, så
som i kulturlivet, välgörenhets
sammanhang och den akade
miska världen. 

Inför varje möte rustade han 
sig. Formalia underskattades 
inte och ornamenterades gärna 
med något ur hans stora bild
nings skattkammare. Men det 
var inte bara så att han kun
de göra en liten fråga till ett 
svindlande äventyr; han kunde 
med sitt intellektuella troll
spö förvandla stora frågor till 
små och svåra frågor till lätta 
om det behövdes för att uppnå 
konsensus. 
i någon mening stod Sven 
alltid på barrikaderna. Med 
ordmagi som vapen och hu
morn som sköld vann han stän
digt segrar. Men han lämna
de inga förlorare efter sig. Den 
som gav sig in i en diskussion 
med Sven vek nästan alltid ned 
sig. Om inte annat så av skratt.

Sven var en oefterliknelig fö
rebild för den gode advokaten. 
Hans engagemang för Advokat
samfundet överträffades bara 
av hans engagemang för klien

ten. Men allt på Svens vis. Klok, 
underhållande och entusiastisk 
men samtidigt privat och med 
finkänslig integritet. Kreativi
teten var aldrig långt bort. När 
det stod mellan två alternativ 
föreslog Sven ofta det tredje.

En nyfiken man var han. 
Men också det på ett eget sätt. 
Han fascinerades av paradox
er. Särskilt skenbara. Ibland 
egentillverkade. Perspektivför
skjutningar var ett användbart 
verktyg i hans intellektuella 
verktygslåda. Då kunde det bli 
tvärtom, uppochner eller bak
ochfram. Med ett Svenskt syn
sätt kunde en huvudregel be
skrivas som ett undantag från 
undantaget. Han var ju jurist.

På något konstigt sätt fören
ades i Sven motsatserna till en 
helhet. Elegans och enkelhet i 
ett. Konventionell och originell 
samtidigt. Estradör och iaktta
gare på en gång. Han ville bli 
avporträtterad av Slas. Bara 
det! Porträttet hänger i sam
fundets lokaler.

sällskapsmänniskan sven 
går inte att beskriva för den 
som inte fick förmånen att upp
leva honom. Studenten i ho
nom satt lika gjuten som hög
tidsdräkten när det var tid för 
denna. Sånger och recitationer 
hämtade från de uppenbarli
gen oförglömliga unga åren i 
Lund återgavs med bravur och 
stil i alla sammanhang så snart 
tillfälle gavs. Och talekonsten! 
Fyndigheten! Ordlekarna!

Nej, inga ord efter Sven. Det 
blir tomt nu. Mycket tomt. Men 
vi minns med tacksamhet och 
glädje!

axel calissendorff, 
elisabet fura, 

stefan lindskog, 
leif ljungholm 

och anne ramberg

Stig Claessons (Slas) 
karaktäristiskt stiliserade 
porträtt av Sven Unger. 
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Minnesord till en avhållen 
kollega: Carl-Gustaf Söder
det är med sorg jag nås 
av beskedet att advokaten 
CarlGustaf Söder har avlidit. 
Om det är någon extern kollega 
jag haft förmånen att samarbe
ta med, så är det med honom.

Våra vägar möttes 1996 efter 
att CarlGustaf slagit den väl
kände och skicklige advokaten, 
sedermera justitierådet och 
ordföranden i Högsta domsto
len, Stefan Lindskog, i tre raka 
set i det synnerligen intrikata 
och säregna målet om Idrilla 
AB i konkurs vid Malmö tings
rätt, NJA 1996 s. 52.

CarlGustaf och jag är föd
da samma år. Han blev advokat 
1981, jag 1984. Vi hade båda ar
betat med konkursförvaltning i 
många år när vi träffades.

I augusti 1992 blev CarlGus
taf förordnad som konkursför
valtare i Idrilla AB, ett skalbo
lag från gamla Armerad Betong 
Vägförbättringar, ABV. Kon
kursen var fullständigt späck
ad med konstigheter, en fin
landssvensk ställföreträdare, 
indiska prinsar, professorer vid 
Lunds universitet, en atomfysi
ker i Stockholm, södra Sveriges 
mest berömda ekobrottsling 
och allehanda mer eller mindre 
obskyra företag, företrädesvis 
från Skåne.

jag kom in i bilden på våren 
1996 när HD avgjort att NCC AB 
hade en skuld till ett antal för
lagslåneinnehavare som inte 
var säkerställd på sätt NCC 
trott. Det rörde sig om 253 mil
joner kronor plus ansenliga 
räntebelopp. Genom domen 
fick i praktiken NCC en skuld 
till Idrillas konkursbo. Efter
som NCC också kom att få sin 
eventuella fordran i konkursen 
efterställd, innebar det att NCC 
skulle komma att riskera att få 
betala hundratals miljoner kro
nor till Idrillas borgenärer. När 
domen föll hade NCC precis 
bytt chefsjurist.

Jag fick i uppdrag av NCC att 
tillsammans med CarlGustaf 
försöka se till att NCC:s even
tuella skada blev så liten som 
möjligt.

Under CarlGustafs fasta och 
bestämda ledning genomför
des ett bevakningsförfarande i 
konkursen som tog drygt tolv 
år. Jag hade mer eller mind
re klippkort på flygsträckan 
Stockholm–Sturup under alla 
dessa år.

Tillsammans med CarlGus
taf lade vi upp taktiken hur 
de olika bevakningarna skul
le hanteras. CarlGustaf hade 
definitivt rättens öra. Han var 
lugn och saklig. Jag satt på för
sta parkett i otaliga muntliga 
förhandlingar i Malmö tings
rätt och i Skånska hovrätten 
och fick njuta när CarlGustaf 
gjorde mos av ett större antal 
kollegor.

carl-gustaf förlorade en
dast ett fåtal bevakningar. De 
flesta karaktäriserade han med 
det ädelskånska uttrycket – 
”mög”.

Vid millennieskiftet ring
de han en dag och sa att jag ju 
alltid hävdat att Idrillaären
det var helt osannolikt. Han 
bad mig sitta ner. ”Jag har idag 
fått 65 miljoner kronor från 
Alecta in på kontot.” Jag trod
de inte mina öron. Det här för
ändrade spelplanen fullstän
digt. Till slut fick de borgenärer 
som vunnit sina bevakningar 
fullt betalt. CarlGustaf fick en 
välförtjänt slant, NCC fick alla 
sina kostnader täckta. Efter 16 
års konkursförvaltning kunde 
Carl Gustaf stänga böckerna.

CarlGustafs rent fysiska up
penbarelse ingöt respekt. Han 
var alltid ordentligt påläst och 
var en skicklig processförare. 
Det var alltid en sann fröjd att 
arbeta tillsammans med ho
nom.

Dessutom hade han en stor 
och god portion humor. En 
ovärderlig egenskap, inte minst 
för en advokat.

Jag saknar en betydelsefull 
kollega från mitt yrkesliv.

Må han vila i frid i sin skån
ska hembygds jord.

Stockholm 
den 19 december 2022

jonas reiner

Advokat
Sven Unger
till minne
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 • NYA LEDAMÖTER 
 DEN 26 JANUARI 2023  •

Patrik Andersson, Eversheds 
Sutherland Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Oskari Avela, Next Advokater KB, 
Stockholm
Mikael Bock, Advokatfirman Wåh-
lin AB, Stockholm
Johanna Bratt, Advokatfirman 
Stockholms Asylbyrå AB, Stock-
holm
Anna Christensson, Advokatfir-
man Evidentia HB, Stockholm
Therese Dahlkvist, Advokatbyrån 
Fenix AB, Göteborg
Amanda Dyberg, MAQS Advokat-
byrå AB, Stockholm
Nicklas Ekblad Lindbom, 
 Advokatlaget AB, Stockholm
Alva Ekelin, Advokatfirman 
 Kristoffer Ståhl AB, Malmö
Christian Fredrikson, Advokatfir-
man Steinmann AB, Stockholm
Anna Gottfries, Advokatfirman 
NORDIA Göteborg KB, Göteborg
Klara Irhede Wirén, Advokatfir-
man Cederquist KB, Stockholm
Nuhi Kalici, Centrumadvokaterna 
Syd AB, Växjö
Glenn Karlsson, Advokatfirman 
Glimstedt Jönköping AB, Jön köping
Linnéa Karlsson, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Göteborg
Mikael Karlsson, Roschier 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Anna Kristland, Advokatfirman 
ACTA i Skåne KB, Helsingborg
Palle Källström, Lissabon
Susanne Lantto, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
 Göteborg
Jens Lindborg, Advokaterna 
 Hurtig & Partners AB, Örebro
Therése Lindgren, Adacta 
 Advokatbyrå AB, Malmö
Joel Magnusson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Elsa Malmkvist, Advokatfirman 
Lindahl KB, Uppsala
Annastasios Martidis, Wesslau 
Söderqvist Advokatbyrå i Stock-
holm KB, Stockholm
Julia Nordgren, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Jan Pettersson, Advokatfirman 
Kjällgren AB, Uddevalla
David Ramsjö, Sandart & Partners 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Hanna Rhodin, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Göteborg
William Sanderson, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Göteborg
Frida Sundqvist, Atlas Advokater 
KB, Stockholm
Per Svedlund, Zedendahl 
 Advokatbyrå i Avesta AB,  
Avesta
Jan Tibbling, Olsson Lilja 
 Advokater HB, Stockholm
Ulrika Udén, Baker & McKenzie 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Anna Vikman, Advokatbyrån 
 Kaiding Kommanditbolag,  
Kalix

 • REGISTRERAD 
 EU-ADVOKAT  • 
Rumyana Prodanova 
(Rechtsanwältin, Tyskland), 
Åkersberga

 • UTTRÄDDA LEDAMÖTER •
Taymaz Afsari, Stockholm, 
1 januari 2023
Louise Alström, Malmö, 26 janu-
ari 2023
Johan Andræ, Kolmården, 
31 december 2022
Ulf Bagner, Lund, 31 december 
2022
Gunilla von Beetzen, Bromma, 
1 januari 2023
Frida Bengtsson, Stockholm, 
31 december 2022
Sofia Bengtsson, Stockholm, 
31 december 2022
Ann-Cathrine Borgland, Udde-
valla, 31 december 2022
Lennart Borgland, Uddevalla, 
31 december 2022
Mikael Broomé, Bromma, 1 janu-
ari 2023
Åke Bäck, Halmstad, 31 december 
2022
Annica Börjesson, Göteborg, 
13 januari 2023
Henrik Börjesson, Stockholm, 
1 januari 2023
Caterina Carreman, Malmö, 
27 december 2022

34 nya advokater

 • NY ADVOKAT: GLENN KARLSSON  •

Hovrättsassessor Glenn Karls-
son arbetar med tvistlösning 
på Glimstedt i Jönköping. Den 
26 januari blev han advokat.

Varför ville du bli advokat?
– Egentligen ville jag börja 

arbeta på advokatbyrå direkt 
efter juridikstudierna och då 
var det nog främst dynamiken 
i rättssalen och den enskildes 
rättssäkerhet som lockade. 
Nu blev det inte så och i stäl
let fick jag uppleva rättssalen 
från domstolsperspektivet. 
Dragningen till partssidan 
har dock alltid funnits kvar så 
när jag fick möjlighet att tes
ta advokatbanan och börja på 
Glimstedt tvekade jag aldrig. 

Du är utbildad domare. Hur 
 skiljer sig domarrollen från 
 processadvokatens roll?

– Framför allt skiljer sig in
fallsvinkeln åt, detta då do
maren ska vara objektiv och 
opartisk medan advokaten 
främst har att trygga klien

tens intresse. En annan skill
nad som jag kanske inte fullt 
ut greppade som domare var 
det omfattande förberedel
searbetet med bland annat 
bevisanskaffning som ombud 
gör inför en huvudförhand
ling. I den delen har domaren 
som bekant i stället som upp
gift att leda processen och ut
ifrån den utredning som pre
senteras pröva målet.   

Vad är det bästa med advokat-
yrket?

– Det absolut bästa med ad
vokatyrket är hur variations
rikt arbetet kan vara. Min 
inriktning är främst mot tvis
telösning inom civilrätten, 
vilket innebär att de rättsom
råden som förekommer kan 
vara vitt skilda från varandra 
och jag får hela tiden lära mig 
nya saker. Därutöver uppskat
tar jag den nära kontakt som 
ofta uppstår med klienten och 
den teamkänsla som skapas 
under en tvistemålsprocess. l

Variationen det bästa med yrket
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 • REMISSÄRENDEN  •
Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:

R-2022/1662 Betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns 
 familjeliv (SOU 2022:38)
R-2022/2284 Delbetänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva 
tvångsmedel (SOU 2022:52)
R-2022/2339 Betänkandet Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden 
(SOU 2022:5)
R-2022/2536 Promemorian Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverk-
samhet
R-2022/2585 Europeiska kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digi-
tala tidsåldern
R-2022/2606 Europeiska kommissionens förslag till en översyn av EU:s mönster-
skyddsregler
R-2022/2664 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om kriminalisering 
av överträdelser av EU:s sanktioner
R-2022/2715 Promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbe-
talning av skatt 

Läs remissvaren på advokaten.se.

Oskar Ceréus, Stockholm, 
14 januari 2023
Kenneth Clemert, Arvika, 
31 december 2022
Jörgen Ekström, Stockholm, 
31 december 2022
Jörgen Estving, Göteborg, 1 janu-
ari 2023
Pekka Frölander, Stockholm, 
31 december 2022
Robert Gerdin, Lund, 31 decem-
ber 2022
Hjalmar Handstedt, Västerås, 
31 december 2022
Erika Hedlund, Västerås, 26 janu-
ari 2023
Sebastian Hellesnes, Stockholm, 
15 januari 2023
Peter Holm, Lomma, 1 januari 
2023
Torbjörn Hultsberg, Stockholm, 
31 december 2022
Bo Hägglund, Falun, 31 december 
2022
Astrid Isberg, Malmö, 16 januari 
2023
Emma Jigrud, Stockholm, 4 janu-
ari 2023
Yvonne Josefsson, Lerum, 1 janu-
ari 2023
Elias Karlsson, Malmö, 30 decem-
ber 2022
Lennart Landrén, Askim, 
31 december 2022
Karl Larsson, Göteborg, 
31 december 2022
Linn Leonardsson, Helsingborg, 
13 januari 2023

Margareta Lilja, Stockholm, 
1 januari 2023
Hans T Lindell, Vellinge, 
31 december 2022
Peter Linderoth, Malmö, 1 januari 
2023
Marcus Lindkvist, Malmö, 8 janu-
ari 2023
Ingrid Lundekvam, Avesta, 
31 december 2022
Göran Lundvik, Gävle, 1 januari 
2023
Thomas MacDowall, Neston, 
 England, 1 januari 2023
Ingela Malmborg, Malmö, 
31 december 2022
Göran Mannerstedt, Strängnäs, 
31 december 2022
Sverker Mattsson, Trollhättan, 
14 december 2022
Alma Muftic, Örebro, 10 decem-
ber 2022
Reine Nelson, Stockholm, 1 janu-
ari 2023
Mats Nikell, Stenungsund, 
31 december 2022
Maja Nilsson, Stockholm, 
16 januari 2023
Lars Nordberg, Östersund, 
31 december 2022
Lovisa Norin, Stockholm, 1 janu-
ari 2023
Pauline Ottergren, Åkarp, 1 janu-
ari 2023
Richard Perez, Saltsjö-Boo, 
31 december 2022
Bo Petersson, Lund, 31 december 
2022

Tobias Petersson, Karlskrona,  
12 januari 2023
Anders Pethrus, Stockholm, 
31 december 2022
Björn Rothpfeffer, Stockholm, 
26 januari 2023
Göran Sohlberg, Stockholm, 
1 januari 2023
Lars Solvik, Arvika, 31 december 
2022
Sara Strandberg, Stockholm, 
10 januari 2023
Charlotta Sundqvist Olin, Malmö, 
2 januari 2023
Glenn Svarts, Stockholm, 
31 december 2022
Mikael Söderberg, Stockholm, 
1 januari 2023
Johan Sölveland, Göteborg, 
31 december 2022
Paulina Tengroth, Göteborg, 
31 december 2022

Karl Vieweg, Karlstad, 31 decem-
ber 2022
Gustaf Wiklund, Stockholm, 
9 januari 2023
Isak Willborg, Stockholm, 
29 december 2022
Astrid Zacharoff, Stockholm, 
9 januari 2023
Elin Örnell Tömmervik, Borås, 
8 januari 2023
Thomas Ört, Lidköping, 
31 december 2022

 • AVLIDNA LEDAMÖTER  •
Carl-Gustaf Söder, Lund, 
10 december 2022
Heinz Clauss, Höllviken, 26 maj 
2022
Lena Göransson, Trelleborg, 
31 oktober 2022
Sixten Ulväng, Köping, 29 novem-
ber 2022
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•TILL SIST•

Inför denna min debut som skribent på tidskriftens 
sista redaktionella sida, fick jag så klart fundera på 
vad jag skulle skriva om. Jag funderade på allt möj

ligt och även en del omöjligt och var nära att förbise det 
självklara. Jag skulle hylla tidskriften själv, alltså Advo
katen, dess chefredaktör, övriga journalister och andra 
som arbetar med tidskriften. 

enligt min uppfattning har vi en alldeles utomor
dentligt bra tidskrift som vi alla kan vara stolta över. 
Bredden på innehållet lämnar knappast något övrigt att 
önska. Små artiklar och notiser varvas med långa, ini
tierade artiklar som på ett oftast ingående sätt ”tar tem
pen” på olika verksamhetsområden och vanligtvis med 
medverkan av advokater som är specialiserade inom 
det aktuella verksamhetsområdet. Jag tycker mycket 
om den typen av artiklar som nästan utan undantag 
är upplagda så att de är intressanta och berikande att 
läsa även för den som inte har några kunskaper alls 
om verksamhetsområdet i fråga. Efter att ha läst 
en sådan artikel om exempelvis offent
lig upphandling kan jag känna att 
jag har gått från total okunskap 
till att åtminstone en liten smu
la förstå vad det handlar om. Jag 
tycker alltså att de allra flesta 
artiklar i tidskriften borde vara 
av intresse för alla advoka
ter alldeles oavsett eget eller 
egna verksamhetsområden. 

en annan typ av artik-
lar som jag uppskattar 
mycket är de som skrivs av 
”externa” skribenter och 
med det menar jag sådana 
som inte är advokater. För 
att ta några exempel kan 
det vara fråga om domare, 
åklagare eller personer från 
rättsvetenskapen. Ett sådant 
exempel från tidskriftens se

naste nummer är seniorprofessorn Claes Sandgrens ar
tikel ”Förebyggande av korruption och annat maktmiss
bruk”.

slutligen är jag personligen svag för de nästan 
alltid intressanta och genomtänkta artiklar som skrivs 
av advokater men som i vart fall inte direkt har någon 
koppling till advokatverksamhet. Ett direkt lysande ex
empel från tidskriftens senaste nummer är Helsing
borgsadvokaten Michael Pålssons artikel ”Den moralis
ka gränsen och jag”. Michael Pålssons artikel framstår 
som så angelägen att det kunde övervägas om den som 
inte läser artikeln borde drabbas av disciplinär påföljd. 

Men skämt åsido, ämnet för artikeln känns så angelä
get att den borde få en större spridning än vad som 
är möjligt inom ramen för vår tidskrift. Jag hopp
as alltså att alla som läser den här helt anspråkslö
sa texten har läst Michael Pålssons artikel i det för
ra numret. Hos mig har läsningen av artikeln gett 
upphov till en tanke som känns rätt obehaglig. Är det 

kanske så att i vart fall en del av den positi
va rätten redan har tagit de första stegen 

mot att inom en inte alltför avlägsen 
framtid ha passerat gränsen mot det 
omoraliska, oanständiga, ja rent av 
perversa så att det redan nu är dags 
att protestera och inte minst nu i för
väg tänka igenom hur vi ska reagera 
och agera när lagar och system inom 
den positiva rätten blir omänskliga 
och moraliskt oanständiga? 

mitt ärende med dessa rader 
var emellertid att rikta ett stort, 
stort tack till Tom Knutson, de övri
ga journalisterna och andra medar
betare för en suverän tidskrift. Slut
ligen vet jag inte om någon annan 
har upplevt det på samma sätt som 
jag men känns inte den nya pappers
kvaliteten i omslaget rent av sen
suell. l 

En hyllning 
till Advokaten

och dess redaktion

”Enligt min 
uppfattning har 

vi en alldeles 
utomordentligt 

bra tidskrift som 
vi alla kan vara 

stolta över.

börje samuelsson
Ordförande i disciplinnämnden
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Hur håller du dig up-to-date  
i rättsutvecklingen?

Med våra nyhetsdagar uppdateras du om den senaste  
rättsutvecklingen, får utbyta erfarenheter med bransch- 
kollegor och lyssna på spännande diskussioner och  
analyser av några av landets främsta juridiska experter.  
Dessa nyhetsdagar är aktuella just nu:

15 mars    Arbetsrätt 2023 

30 mars    Aktuell bolags- och börsrätt 2023 

26 april     Immaterialrättsdagen 2023

     Se alla nyhetsdagar och kurser på nj.se/advokaten


