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HAR MAN UPPFYLLT UNDERSÖKNINGSPLIKTEN 
NÄR MAN KÖPER HÄSTEN PÅ NÄTET?
Med JP Rättsfallsnet får du en unik möjlighet att med hjälp av 
Googles avancerade sökteknik hitta relevant information i över 
1 miljon domar.
 JP Rättsfallsnet erbjuder en komplett bevakning av samtliga 
instanser och varje år växer databasen med ca 375.000 domar. 
JP Rättsfallsnet ger dig helt nya möjligheter att hitta information 
och är ett ovärderligt verktyg för dig som exempelvis arbetar 
med processer eller statistik, utvärdering och uppföljning.

Låt oss visa dig! 
Gå in på rättsfallsnet.se
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Ledare Generalsekreteraren

Fattigdom, korruption och mänskliga rättigheter
JAG ÄR NYLIGEN HEMKOMMEN från Boston och International 
Bar Associations, IBA, årliga möte. Denna gång samlades 
över sex tusen advokater från etthundratrettiotre länder för 
att under en vecka diskutera allt från materiell rätt till ”rule 
of law” och mänskliga rättigheter.  Jag bär med mig många 
intryck hem. De anknyter alla till det som var fokus inte bara 
för IBA-konferensen utan vad som konstituerar grunden för 
vårt samhällsbygge, nämligen rule of law. 

Konferensen inleddes med att Madeleine Albright, utri-
kesminister under president Clintons administration, talade 
över ämnet ”Shaping rule of law”. ”It is in short a cornersto-
ne of civilization”, sammanfattade hon. Hon beskrev sam-
bandet mellan lag, fattigdom och mänskliga rättigheter. Hon 
framhöll vikten av att lagarna från en materiell utgångspunkt 
är rättvisa. Albright talade också om betydelsen av legal 
identitet och vad som händer när människor upplever sig 
sakna sådan. Hon talade om fattigdomen som hotar rättssta-
ten genom att de som känner sig utanför också känner sig 
mindre bundna av lagstiftningen. Det är lätt att hålla med 
om denna analys. 

Ett samhälle som inte tar hand om dem som bäst behöver 
det och som känner sig utanför, riskerar på sikt att brytas 
sönder. Även om lagen utgör själva grunden för samhällsbyg-
get krävs för att lagen ska uppfattas som legitim, att folket i 
sin helhet har tillgång till det skydd lagen ska ge. Den arabis-
ka våren är ett sådant exempel. Människorna reagerade på 
vad de på mycket goda grunder ansåg vara ett korrupt sam-
hälle, som inte skyddade sina medborgare och inte tog till-
vara deras intressen. 

Årets mottagare av Stockholm Human Rights Award, pro-
fessor M. Cherif Bassiouni, beskrev insiktsfullt de näst intill 
oöverstigliga problem som Nordafrika står inför, och särskilt 
gäller detta Egypten. Landet har idag åttiofyra miljoner invå-
nare, ett antal som beräknas stiga till hundra miljoner om 
tjugo år, med en arbetslöshet på närmare tjugofem miljoner. 
Hur dessa hundra miljoner människor ska kunna försörjas 
framstår som mycket oklart. Hur fattigdomen ska kunna 
undvikas framstår därför som svårbegripligt. Förutsättning-
arna inger således inte goda förhoppningar för utvecklingen 
av en demokratisk rättsstat i Egypten. Fattigdomen är inte 
bara djupt tragisk från ett mänskligt perspektiv. Den är också 
ett av de största hoten mot den demokratiska rättsstaten.

Över 400 miljoner människor har avlidit av fattigdomsrela-

terade orsaker sedan 1990. Antalet överstiger mängden av 
alla dem som avled till följd av krig och konflikter under hela 
1900-talet.  Av de 57 miljoner dödsfall som inträffar årligen, 
är inte mindre än 18 miljoner hänförliga till fattigdom. Till 
detta kommer att 90 procent av världens intäkter intjänas av 
endast en fjärdedel av befolkningen. Härtill har de 10 procent 
av världens befolkning som är allra fattigast fått vidkännas en 
minskning av sin andel av världens tillgångar, med över 25 
procent under åren 1988–2008. Dessa siffror förskräcker. 

IBA PRESENTERADE under veckan en mycket intressant 
rapport rörande skatter, fattigdom och mänskliga rättighe-
ter. Den innehåller utöver fakta en rad förslag på hur stater, 
bolag, advokater och advokatsamfund kan bidra till att be-
kämpa olagliga finansiella transaktioner ur ett människo-
rättsperspektiv. Ett redskap mot fattigdom, särskilt i ut-
vecklingsländer, är nämligen att effektivt angripa otillåtna 
skatteundandraganden. Det finns faktiskt en direkt koppling 
mellan offshore-konton och skatteparadis och hur utveck-
lingsländer går miste om nödvändiga inkomster. Enligt en 
rapport från OECD 2009 uppgick värdet av undanhållna 
skatteintäkter till 120 miljarder dollar per år. Detta motsva-
rar det bistånd som lämnas årligen till utvecklingsländerna. 
OECD:s beräkning bedöms vara långt under de verkliga siff-
rorna. Institut som Tax Justice Network bedömer att siffran 
är fyra gånger så hög. Vilka är det då som undandrar utveck-
lingsländerna deras rättmätiga tillgångar?

Medborgare från utvecklingsländerna står själva för den 
alldeles övervägande delen av skatteundandraganden. En 
jämförelse visar att cirka 2 procent av Nordamerikas förmö-
genhet och 8 procent av Europas privata tillgångar återfinns 
i offshore-konton, medan motsvarande siffra är 30 procent 
för utvecklingsländerna. Det innebär att nästan en tredjedel 
av utvecklingsländernas privata tillgångar återfinns utanför 
det land där ägarna bor. En stor del av dessa tillgångar här-
rör från korruption.

Korruption kan ta sig många olika former och är utbredd i 
hela världen. Att maktmissbruk av tjänstemän och politiker 
för privat vinning underminerar grundvalarna för ett rätts-
samhälle är känt. Transparency International publicerar år-
ligen ett index utvisande tillståndet i olika länder. Vad som är 
särskilt bekymmersamt är att korruptionen i länder som 
USA och UK, liksom många andra utvecklade industriländer, 

ANNE
RAMBERG



5Advokaten Nr 8 • 2013

är utbredd och därtill att utvecklingen ser ut att gå åt fel håll, 
i vart fall om man följer Transparency Internationals index. 
Men också organisationer som FN har varit föremål för om-
fattande korruption.

Mutorna med koppling till FN gäller det så kallade Oil-for-
Food Programme och beräknas ha uppgått till 110 miljarder 
dollar. Saddam Hussein fick 240 miljoner dollar i mutor bara 
för att köpa vete från Australien. Det säger en del om våra 
västerländska demokratiers hycklande förhållande till kor-
ruption.

På samma tema höll förre FED-chefen Paul Volcker ett in-
tressant anförande om korruptionens negativa effekter på 
demokrati och utveckling. Han adresserade en fråga som är 
aktuell också i Sverige, nämligen de politiska kampanjbidra-
gens betydelse för ”the rule of law”. Man kan fundera över 
var gränserna går för (obehörig) påverkan. Detta särskilt i 
ljuset av bristande transparens. Volcker var också enig med 
företrädare för Transparency International, advokater, olje-
bolag och Världsbanken om nödvändigheten av att avskaffa 
straffriheten för korruption i syfte att komma till rätta med 
dess allvarliga effekter på samhället.  Shells chefsjurist Peter 
Rees talade om nödvändigheten av att ”follow the money”.  
Det är en väg som såväl EU som Sverige redan anammat. 
Även om denna väg är nödvändig så är den förenad med inte 
obetydliga rättssäkerhetsproblem. 

En annan intressant föredragshållare var professor John 
Ruggie, författare till UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights. Han pekade på advokaternas stora betydelse 
när det gäller att ta ansvar för best practice och iaktta advo-
katetiska principer vid rådgivning, kontraktskrivning, före-
tagsförvärv, risk management och så vidare. Inte minst finns 
det enligt Ruggie skäl att bli bättre på ”human rights due dili-
gence” som ett led i att genom corporate social responsibi-
lity, CSR, respektera mänskliga rättigheter. CSR håller, från 
att ha varit ett frivilligt åtagande, på att utvecklas till bindan-
de regler. Ett exempel på denna utveckling är när OECD 
2011, som ett svar på UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights, i sina Guidelines for Multinational Enterpri-
ses införde ett helt kapitel om mänskliga rättigheter.  

I TAKT MED ATT AVSTÅNDET mellan rika och fattiga i världen 
ökar, går det inte att undvika att se sambandet mellan kor-
ruption, skatteundandragande och mänskliga rättigheter. 
Det finns alltför många exempel på hur mänskliga rättighe-
ter åsidosätts till följd av ekonomiska intressen.

Ett sådant område, där de svagaste i samhället blir offer, är 
trafficking eller slavhandel. Denna industri beräknas årligen 
omsätta 32 miljarder dollar. Det är groteskt. Det är mycket 
glädjande att IBA:s ordförande har tillsatt en kommitté som 
ska behandla denna allvarliga och akuta fråga.

Att det är de fattiga och svaga i samhället som nästan alltid 
kommer i kläm är en dyster sanning. Ett mindre uppmärk-
sammat exempel härpå är de över 650 miljoner människor i 
världen som lever med någon form av handikapp. De löper 
betydligt större risk att marginaliseras och hamna utanför 
samhället än vad andra, inte handikappade, gör. Detta är 
särskilt påtagligt när det gäller unga flickor och kvinnor. 
Kvinnor med handikapp blir runt om i världen nämligen ofta 
offer för en dubbel diskriminering. Åttio procent av världens 
handikappade personer lever i utvecklingsländer. I dessa 

länder utsätts kvinnor inte sällan för övergrepp. På många 
ställen förpassas också handikappade till att framleva sitt liv 
på institution under ovärdiga former. Här krävs inte bara lag-
stiftning, utan kanske framförallt en förändrad kulturell syn 
på de drabbade. Samma förändrade inställning krävs inte 
bara i förhållande till handikappade. Den gör sig med styrka 
också gällande i fråga om fängelsepopulationen, inte minst 
interner på amerikanska fängelser i allmänhet och Guantá-
namo i synnerhet.

På en mycket välbesökt debatt om Guantánamo tydliggjor-
des de ofattbara och närmast olösliga problem som inrättan-
det av fängelset Guantánamo 2002 på Cuba innebär. Av de 
ursprungliga över 700 fångarna kvarstår nu ca 160 personer. 
Av dessa har ett femtiotal befunnits inte vara misstänkta för 
något som helst brott. Vissa har överhuvudtaget inte varit i 
närheten av något al-Qaida-läger och har helt enkelt bara haft 
simpel otur. Att överföra dessa tillfångatagna personer till an-
dra länder har visat sig, försiktigt uttryckt, problematiskt. Om 
inte det politiska USA tar sitt ansvar så måste man med glädje 
konstatera att USA:s Supreme Court gör motsatsen. I det nu-
mera välkända rättsfallet Hamdi mot Rumsfeld fastslog dom-
stolen att regeringen i och för sig har rätt att hålla så kallade 
enemy combatants, men att fängslade amerikanska medbor-
gare har rätt till en rättvis rättegång inför en oberoende och 
opartisk domstol, det senare rätt självklart kunde man tycka. 

VECKAN AVSLUTADES MED att förre ”Master of the Rolls”, 
tillika tidigare ordföranden i Storbritanniens högsta dom-
stol, Lord Phillips of Worth Matravers, och Justice Stephen G. 
Breyer från USA:s högsta domstol talade om Magna Charta 
och the rule of law. Det är ju nästan 800 år sedan kung Johan 
av England tvingades att skriva under det dokument som är 
en viktig grundsten till vad vi idag kallar mänskliga rättighe-
ter. Breyer påminde om betydelsen av att oupphörligen ut-
bilda alla från skolbarn till pensionärer om vikten av the rule 
of law. Som Martin Luther King lär ha sagt: ”The rule of law 
cannot make anyone love me.  But it can prevent me from 
getting lynched.”

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”I takt med att avståndet mellan rika och  
fattiga i världen ökar, går det inte att undvika 
att se sambandet mellan korruption, 
skatteundandragande och mänskliga rättigheter. ”
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Raji Sourani tilldelas  
Right Livelihood-pris
Advokaten Raji Sourani, grun-
dare av människorättsorganisa-
tionen Palestinska centret för 
mänskliga rättigheter, är en av 
fyra mottagare av Right Liveli-
hood-priset (”alternativa nobel-
priset”) 2013.

Raji Sourani får priset ”för sitt 
orubbliga försvar av rättssta-
tens principer och mänskliga 
rättigheter under extremt svåra 
omständigheter”. Det är första 
gången som Right Livelihood-
priset tilldelas en palestinier.

Raji Sourani har försvarat och 
främjat mänskliga rättigheter 
för alla i Palestina och den ara-
biska världen under 35 års tid. 
Han grundade Palestinska cen-
tret för mänskliga rättigheter, 
där han fortfarande är chef, för 
att dokumentera och under-
söka brott mot de mänskliga 
rättigheterna i de ockuperade 
palestinska områdena.

Remissinstanserna positiva till Nämndemannautredningen

NÄMNDEMANNAUTREDNINGEN 
presenterade sitt betänkande 
Nämndemannauppdraget  
– breddad rekrytering och kvali-
ficerad medverkan (SOU2013:49) 
i juni. Utredningen föreslog att 
nämndemän ska rekryteras på 
ett nytt sätt, att nämndemän 
slopas i överrätterna, att två 
nämndemän i stället för tre 
ska delta i domstolsavgörandena 
och att fler brottmål ska avgöras 

utan nämndemän i tingsrätten.
Nu har remissinstanserna yttrat 
sig. Generellt är remissvaren po-
sitiva till utredningens förslag.

Nämndemännens riksförbund 
avstyrker det nya rekryteringsför-
farandet och ifrågasätter de för-
slag som minskar nämndemän-
nens medverkan i domstolarna. 
Förbundet menar att det kan 
öppna vägen för maktmissbruk 
och korruption i domstolarna.

Från domstolsväsendets håll 
framhåller flera av svaren att för-
slagen när det gäller nämnde-
männens medverkan i brottmål 
måste samordnas med Straffpro-
cessutredningens förslag.

FLERA AV REMISSINSTANSERNA 
avstyrker förslaget om att en do-
mare ensam ska kunna döma i 
brottmål där straffskalan är högst 
två års fängelse.

Oppositionen motionerar 
mot ändrade 3:12-regler
Trots massiv kritik från re-
missinstanserna och Lagrådet 
står regeringen fast vid sitt 
förslag i budgetpropositionen 
om ändrade 3:12-regler. Men 
oppositionens ledamöter i 
skatteutskottet har motione-
rat om ändringar.

Miljöpartiets 
representant i 
skatteutskot-
tet, Mats Per-
toft, har mo-
tionerat mot 
regeringens 
förslag att be-
gränsa möjlig-
heterna för 
delägare att använda 3:12-reglerna 
och begärt att regeringen ska åter-
komma med ett ändrat förslag.

Skatteutskottets vice ordföran-

de Leif Jakobsson (S) och ytterli-
gare sex socialdemokratiska riks-
dagsledamöter i skatteutskottet 
har också motionerat i frågan.

Mats Pertoft skriver i sin mo-
tion: ”Regeringens förändringar 
riskerar därmed att lägga en blöt 
filt över entreprenörsdrivna före-

tag och riske-
rar allvarligt 
att hota deras 
tillväxtmöjlig-
heter och möj-
ligheten att 
nyanställa.” 
Pertoft begär 
ett nytt förslag 
till 3:12-regler 
”som inte slår 

undan benen för dessa småföre-
tag men som samtidigt begränsar 
möjligheterna till skatteplane-
ring”.

Motionen från Miljöpartiet och 
motionen från Socialdemokrater-
na kritiserar båda beredningen av 
förslaget.

De sju S-riksdagsmännen  
skriver: ”Samtidigt ska staten  
givetvis uppmuntra entreprenör-
skap och gemensamt ägda små-
företag. Staten ska inte reglera 
hur många delägare företagen 
ska ha.”

I BÅDA MOTIONERNA anser mo-
tionärerna att frågan om ändrade 
3:12-regler från början borde ha 
skickats till företagsskattekom-
mittén och utretts grundligt där, 
så att ett mer samlat förslag kun-
de ha lagts fram.

Mats Pertofts (MP) motion: 

Motion 2013/14:Sk315

Socialdemokraternas motion: 

Motion 2013/14:Sk411
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Lagrådet sågar regeringens 
förslag om nya 3:12-regler.

Regeringen vill ändra i 3:12-reg-
lerna, de regler som reglerar be-
skattningen av ägare i fåmansfö-
retag. Den 19 juni lämnade 
Lagrådet sitt yttrande som i det 
närmaste är unikt vad gäller den 
grava kritik man riktar mot försla-
gen och beredningen.

Lagrådet skriver att det ”inte 
kan tillstyrka att de föreliggande 
förslagen läggs till grund för lag-
stiftning”. Lagrådet anser att de 
olika delförslagen sedda för sig är 
av relativt enkel beskaffenhet, 
men att när man ser till helheten 
är det ”mycket svårt – för att inte 
säga närmast omöjligt – att över-
blicka konsekvenserna av försla-
gen”.

Anledningen till detta är att för-
ändringar av olika parametrar i 
regelsystemet får verkningar som 
slår åt olika håll. Liknande svårig-
heter finns, enligt Lagrådets ytt-
rande, när det gäller att över-
blicka vilka konsekvenser de 
justeringar av parametrar som 
gjorts i det föreliggande förslaget 
jämfört med det som remissbe-
handlades.

Kritiken mot regeringens för-
slag om nya 3:12-regler växer 
från flera håll. Och än mer ef-
ter Lagrådets massiva kritik.

Den 20 juni kommenterade fi-
nansminister Anders Borg Lagrå-
dets yttrande. Borg inledde med 
att säga att Lagrådets yttrande 
”visar på de svårigheter som är 
förknippade med att motverka 
det överutnyttjande som sker 
idag”. Han stod fast vid att reger-
ingen ska gå vidare med ett kapi-
talandelskrav. Vid den fortsatta 
beredningen kommer regeringen 
dock att pröva om det ”alls är 
lämpligt att gå vidare med försla-
get om det höjda löneuttagskra-
vet, eller om det kan behöva för-
ändras, för att möta Lagrådets 
synpunkter”.

När det gäller kritiken av be-
redningen av lagstiftningsären-
det skrev Anders Borg att det 
normala för vissa skatteförslag 
inför budgetpropositionen varit 
att avisering skett i samband med 
vårpropositionen. Så, menar 
han, har skett även i detta lagstift-
ningsärende och att det i nuläget 
inte finns anledning att frångå 
denna rutin. 

ADVOKATSAMFUNDETS general-
sekreterare Anne Ramberg var i 

sin tur starkt kritisk mot Anders 
Borg och kommenterade på Twit-
ter hans uttalande:

 ”Ett uttryck för maktens arro-
gans när den är som värst.”

Det har riktats omfattande kri-
tik från både allmänhet och vik-
tiga delar av näringslivet, från 
bland annat revisorer, läkare, 
tandläkare samt IT-entreprenö-
rer. En debatt pågår på tidningar-
nas debattsidor, olika nätforum 
och inte minst i sociala medier.

FAR, BRANSCHORGANISATION 
för redovisningskonsulter, reviso-
rer och rådgivare, har startat en 
hemsida där man låter företag 
som berörs komma till tals och 
där man också kan ta del av re-
geringens förslag och partiernas 
åsikter om 3:12.

”I processen har det inte fun-
nits tid för konsekvensanalys 
samtidigt som förslaget riskerar 
att kasta in fler än 300 000 före-
tagare i en osäker skattesitua-
tion”, skriver FAR på hemsidan 
och fortsätter:

”Det är inte för sent för reger-
ingen att backa. Det är bra att reg-
lerna ses över. De är väl generösa 
idag. Men översynen måste ske i 
nära dialog med näringslivet. Och 
det finns ingen anledning att has-
ta fram något som i praktiken blir 
en ny entreprenörsskatt.” 

Den 20:e augusti presenterade 
FAR ett eget förslag med nya 
3:12-regler.

EN ANNAN HEMSIDA i samma 
ämne är ”Backa bandet, Borg!” 
som tillhandahålls av Svenskt 
Näringsliv. Det finns även en 
Facebooksida med samma 
namn. På hemsidan skriver man: 
”Anders Borgs förslag innebär 
kraftiga försämringar om de ge-
nomförs och reglerna blir om 
möjligt ännu krångligare än de är 
idag. Konsekvenserna är dessut-
om dåligt utredda: remissbe-
handlingen, när olika aktörer i 
samhället fick tycka till om försla-
gen, hastades över på tre veckor 
– istället för normala tre måna-
der.” 

När det gäller kapitalkravet i de 
nya 3:12-reglerna kan detta kom-
ma att påverka syftet att stimule-
ra anställningar på ett negativt 
sätt. 

Dessutom kan syftet att stimu-
lera mindre fåmansföretag att ny-
anställa motverkas av den före-
slagna höjningen av kravet på ut-
tag av lön för att få använda löne-
underlagsregeln.

Lagrådet är även kritiskt till be-
redningen av ärendet: 

”Det framgår inte av remissen 
i vad mån lagstiftningsärendet 
har bedömts vara särskilt bråd-
skande eller varför inte en fördju-
pad översyn av fåmansbolagsreg-
lerna bedömts vara behövlig. Den 
bild som ges av remissen av hur 
företag organiseras och de aktu-
ella skattereglerna utnyttjas ger 

inte intryck av att vara väl grun-
dad, något som också påvisas i ett 
betydande antal remissyttran-
den. Att döma av det material 
som står till Lagrådets förfogande 
synes det ha varit fullt möjligt att 
bereda ärendet på ett mer nor-
malt sätt och därmed säkrare 
förankra förslagets grunder och 
öka träffsäkerheten i reglering-
en.” TK/MP

PÅ SVENSKA DAGBLADETS de-
battsida skrev Fredrik Johansson, 
policychef vid Stockholms Han-
delskammare, den 12 augusti att 
Stockholm är hem för många av 
Sveriges verkligt stora multinatio-
nella företag, men också för ut-
ländska företags regionala verk-
samheter i Skandinavien eller 
Nordeuropa. Men denna styrke-
position är naturligtvis inte given. 
”Den del av tjänstesektorn som 
riskerar att drabbas hårdast av de 
nya 3:12- reglerna utgör en viktig 
del av den ekologi i vilken avance-
rade och ledande företagsfunk-

tioner kan förläggas. Advokater, 
revisorer, managementkonsulter, 
kommunikatörer, reklambyråer, 
rekryteringsföretag etc är alla de-
lar av detta. Det finns en dynamik 
mellan tjänstenäringen och dess 
kunder. Ju bättre tjänstenäringen 
är, desto tryggare är det att förläg-
ga verksamhet i Stockholm. Och 
ju fler funktioner som placeras 
eller utvecklas här, desto starkare 
kan tjänstenäringen utvecklas.”

PÅ DI DEBATT skrev företrädare 
för organisationen Företagarna 
den 15 augusti att småföretagen 

drabbas hårt av de nya fåmansbo-
lagsregler som regeringen lagt 
fram; det är alltså inte bara part-
nerägda konsultbolag som träffas 
av skärpningarna.

SÅ SENT SOM DEN 6 AUGUSTI sva-
rade Anders Borg på en skriftlig 
fråga i riksdagen, om regeringens 
förslag om förändringar av 
3:12-reglerna, från Leif Jakobsson, 
S, och han sa sig då vara inställd 
på att gå vidare med arbetet att ta 
fram nya 3:12-regler.

”Förslagen i lagrådsremissen 
innebär samtidigt att det löneba-
serade utrymmet utökas, vilket 
gör att de delägare som får tilläm-
pa löneunderlagsregeln kommer 
att kunna ta ut en större andel 
utdelning till 20 procents beskatt-
ning. Den förbättringen gynnar 
givetvis även delägare i mindre 
vård- och it-företag. 

Syftet med förändringarna i 
3:12-regelverket har hela tiden 
varit att motverka överutnyttjan-
de genom att anställda med 
mycket litet ägande kan tillämpa 
regler som är avsedda för perso-
ner som genom sitt ägande tar 
risker. Jag avser därför att gå vi-
dare med ett kapitalandelskrav.”

Debatten om regeringens nya 
3:12-förslag ser med andra ord ut 
att fortsätta under hösten. TK/MP

Anders Borg.En ökad möjlighet för kontaktför-
bud föreslås nu.

Högsta domstolen har fastslagit 
att avsikten med den aktuella hand-
lingen saknar betydelse. En hand-
ling av det aktuella slaget är ägnad 
att kränka den sexuella integriteten 
om samtycke saknas.

Svidande kritik    från Lagrådet

Tilltagande kritik mot förslaget           om nya 3:12-regler

NYA 3:12-REGLER

• Lagrådets yttrande, http://www.lagradet.se/yttranden/
• FAR:s hemsida, http://www.nyaentreprenorsskatten.se/
• Backa bandet Borg, http://backabandetborg.se/
•  Anders Borgs svar i riksdagen, Svar på skriftlig fråga 2012/13:618, 

3:12-reglerna, http://www.riksdagen.se
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Anmäld grooming 
leder sällan till åtal
Lagregeln om kontakt med 
barn i sexuellt syfte, grooming, 
fungerar inte, menar Brottsfö-
rebyggande rådet, Brå. Mellan 
den 1 juli 2009, då straffbe-
stämmelsen om kontakt med 
barn i sexuellt syfte infördes, 
och fram till slutet av 2012 re-
gistrerades 617 anmälda brott 
av polisen. Av dessa lagfördes 
endast fem fall. Det konstaterar 
Brå, som på regeringens upp-
drag utvärderat den nya lagre-
geln.

Det stora problemet med la-
gens utformning är att anmälan 
måste göras vid rätt tidpunkt 
för att någon ska kunna fällas 
för brott. Gärningsmannen 
måste ha kommit överens med 
ett barn om att träffas, i syfte 
att begå sexualbrott mot bar-
net. Men det krävs också att 
gärningsmannen konkret för-
berett mötet, till exempel ge-
nom att köpa biljett åt barnet 
eller lämna en vägbeskrivning. 
För att lagen ska fylla sin funk-
tion att skydda barn från brott 
bör gärningsmannens möte 
med barnet inte heller ha ägt 
rum än. 

Läs på www.bra.se

”Otrohetskontrollen” 
var en våldtäkt
Oavsett vilket syfte mannen 
hade med handlingen bedömer 
Högsta domstolen att det var 
våldtäkt när han med våld eller 
hot om våld förde upp fingrarna 
i sin sambos underliv.

Det finner HD i sin dom i ett 
uppmärksammat mål. 

Tingsrätten dömde mannen 
för våldtäkt sedan han hade 
åtalats för att han efter våld och 
hot hade fört upp fingrarna i sin 
sambos underliv för att kontrol-
lera om hon hade varit otrogen. 
Men hovrätten bedömde gär-
ningen som olaga tvång på den 
grunden att mannen inte hade 
haft något sexuellt syfte med 
sin handling.

Nu har Högsta domstolen för-
klarat att mannen ska dömas 
för våldtäkt. Om en man tvingar 
en kvinna att tåla att han för in 
sina fingrar i hennes underliv, så 
har handlingen en påtaglig sex-
uell prägel som är ägnad att 
kränka hennes sexuella integri-
tet.

Avsikten med handlingen 
saknar betydelse. En handling 
av det aktuella slaget är alltid 
ägnad att kränka den sexuella 
integriteten om den utförs utan 
ett giltigt samtycke, skriver HD.

Därför är det fråga om en 
straffbar sexuell handling. Om-
ständigheterna i fallet är såda-
na att handlingen ska bedömas 
som våldtäkt, inte mindre grov 
våldtäkt.

HD:s dom den 13 juni 2013 i 
mål nr B 1195-13

Ökad möjlighet  
för kontaktförbud
Regeringen har överlämnat en 
remiss till Lagrådet med förslag 
till ändringar i lagen om kon-
taktförbud. Förslaget innebär 
att den risk för brott som krävs 
för att ett kontaktförbud ska få 
meddelas inte längre behöver 
vara påtaglig. Följden blir att 
risken för brott inte längre be-
höver vara akut. Möjligheten att 
använda ett sådant förbud 
kommer därmed att öka.

 Lagändringen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2014.

Advokaten 6/2013.

• Löneunderlagsregeln ska få tillämpas bara om del-
ägaren äger minst 4 procent av kapitalet i företaget.
• Det högsta löneuttagskravet sänks från dagens 10 
inkomstbasbelopp till 9,6 inkomstbasbelopp från 
och med beskattningsåret 2016.
• Ett tak införs för det lönebaserade utrymmet, 
som begränsas till att per år och delägare uppgå till 
högst 50 gånger delägarens egen eller någon när-
ståendes lön.
• En definition av dotterföretag vid tillämpning av 
löneunderlagsregeln införs, som innebär att med 
dotterföretag avses ett företag där moderföretaget, 
direkt eller indirekt genom ett annat dotterföretag, 

äger mer än 50 procent av kapitalet i företaget. För 
svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskat-
tade juridiska personer gäller att dessa direkt eller 
indirekt måste vara helägda av moderföretaget.
• Det lönebaserade utrymmet höjs från 25 till 50 
procent av löneunderlaget i intervallet upp till 60 
inkomstbasbelopp.

Regeringen föreslår också en höjning av ränte-
nivån för positiv räntefördelning för enskilda nä-
ringsidkare och delägare i handelsbolag  med 0,5 
procentenheter – från statslåneräntan ökad med 5,5 
procentenheter enligt dagens regler till statslåne-
räntan ökad med 6 procentenheter.

REGERINGENS FÖRSLAG OM ÄNDRADE 3:12-REGLER I KORTHET:Raji Sourani har vid flera tillfällen 
medverkat vid föreläsningar och 
seminarier hos Sveriges advokat
samfund.

Allt färre brott 
klaras upp
Första halvåret 2013 person-
uppklarades 110 000 brott, vil-
ket är en minskning med 15 500 
brott eller 12 procent jämfört 
med samma period 2012. Det 
skriver BRÅ, som har släppt 
den preliminära statistiken över 
uppklarade brott för första 
halvåret 2013.
www. bra.se 
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Skattebrottsdomar sedan 
februari 2009 granskas
Nu ska åklagare granska 
samtliga fall där personer 
dömts enligt skattebrotts-
lagen och där domen kan 
stå i strid med förbudet mot 
dubbla förfaranden i skatte-
ärenden. Det har Riksåklaga-
ren beslutat.

Granskningen omfattar cirka 
2 000 domar och beslut, och där 
förutsättningar finns ska åklaga-
ren ansöka om resning till förmån 
för den dömde. 

Det var i somras som Högsta 
domstolen, HD, fann att den 
svenska regleringen med skatte-
brott och skattetillägg i två olika 
förfaranden mot en och samma 

person inte är förenlig med Euro-
parätten. Det betyder att en per-
son som har påförts skattetillägg 
inte också får dömas för skatte-
brott för samma fel. 

HD har därefter beslutat att 
detta ska gälla också för tidigare 
domar, om domarna har medde-
lats efter den 10 februari 2009 – 
då Europadomstolen ändrade sin 
tolkning av den enskildes skydd 
mot dubbel lagföring.

Riksåklagaren tillsatte i juni en 
särskild grupp av åklagare med 
uppdrag att granska de domar 
där den dömde avtjänade fängel-
sestraff eller skulle påbörja avtjä-
nandet. Gruppen har gått igenom 
170 domar, och funnit att det 

finns skäl för resning i ungefär en 
tredjedel av fallen.

Riksåklagaren har nu beslutat 
att åklagare ska gå igenom samt-
liga ärenden där personer har 
lagförts eller straffats för brott en-
ligt skattebrottslagen efter den 10 
februari 2009. I de ärenden där 
åklagaren bedömer att det finns 
förutsättningar för resning ska 
åklagaren ansöka om resning till 
förmån för den dömde, om den 
dömde samtycker till det och inte 
själv har ansökt om resning.

Ungefär 2 000 ärenden kom-
mer att omfattas av granskning-
en. Bland de ärendena ingår även 
strafförelägganden och åtalsun-
derlåtelser.

Förslag för att öka 
domstolars oberoende
Ordförande-
na i landets 
två högsta 
domstolsin-
stanser, Hög-
sta domsto-
len och 
Högsta för-
valtnings-
domstolen, 
skriver i en 
gemensam 
debattartikel på DN Debatt att 
en ordning som ger tillräckliga 
garantier för domstolarnas 
oberoende saknas i Sverige. 
Marianne Lundius och Mats Me-
lin föreslår att åtminstone ett 
par åtgärder bör vidtas: Dom-
stolsverket bör ledas av en sty-
relse i vilken en majoritet är do-
mare, och Justitiekanslerns 
tillsyn över domstolarna bör av-
skaffas.

Marianne 
Lundius.

HFD ska pröva dubbel- 
bestraffningsfrågan
Högsta förvaltningsdomstolen 
tar upp frågan om skattetillägg 
och åtal för skattebrott, den så 
kallade dubbelbestraffningsfrå-
gan. Domstolen har beviljat 
prövningstillstånd för att pröva 
om ett väckt åtal för skatte-
brott hindrar att skattetillägg 
tas ut på grund av samma orik-
tiga uppgifter som åtalet avser 
(ne bis in idem).

HFD:s mål nr 658–660-13 

Enskilda kan få  
starkare ställning
Regeringen har lämnat över en 
lagrådsremiss om vissa änd-
ringar på tryck- och yttrandefri-
hetens område. Syftet med för-
slagen är att ge enskilda 
personer en starkare processu-
ell ställning i ärekränkningsmå-
len och ett ökat skydd för den 
personliga integriteten.

I lagrådsremissen föreslås att 
brottsbalkens krav på särskilda 
skäl för att väcka allmänt åtal 
för förtal och förolämpning ska 
tas bort. Allmän åklagare och 
Justitiekanslern kommer där-
med att i högre grad kunna bi-
stå enskilda som till exempel 
har utsatts för förtal på internet.

Grundlagsändringarna före-
slås träda i kraft den 1 januari 
2015 och övriga lagändringar 
den 1 juli 2014.

Ungefär 2 000 ärenden kommer att omfattas av granskningen.
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Anne Rambergs svar  
till kvinnojourerna
I en replik på 
DN Debatt 
svarar Advo-
katsamfun-
dets general-
sekreterare 
Anne Ram-
berg på en 
debattartikel 
av företräda-
re för Sveri-
ges kvinno- och tjejjourers riks-
förbund (SKR).

Som svar på SKR:s inbjudan 
till Advokatsamfundet att ”in-
leda en diskussion om försvars-
advokaternas roll i sexual-
brottsmål” förklarar Anne 
Ramberg att försvararens upp-
gift är alldeles klar: Advokatens 
enda uppgift är att lojalt tillva-
rata sin klients intressen.

Anne Ramberg konstaterar: 
”Det är inte en diskussion om 
advokatetik som behövs. Vad 
som krävs är kunskap om grund-
läggande rättssäkerhetskrav.” 

Datainspektionen, JO och JK 
är kritiska eller tveksamma till 
de inskränkningar i integrite-
ten som förslagen om IT-brott 
innebär.

Liksom Advokatsamfundet riktar 
Datainspektionen i sitt remissvar 
hård kritik mot vissa av förslagen 
i betänkandet Europarådets kon-
vention om IT-relaterad brottslig-
het. 

Förslagen går längre än vad 

konventionen kräver, enligt Data-
inspektionen.

Datainspektionen ifrågasätter 
framför allt utredningens förslag 
att bland andra polisen vid en 
husrannsakan ska kunna föreläg-
ga en person att lämna ut uppgif-
ter, som lösenord och dekrypte-
ringsnycklar, som kan behövas 
för att komma åt ett visst IT-sys-
tem. Denna typ av föreläggande 
är, enligt Datainspektionen, inte 
nödvändigt för att Sverige ska 

uppfylla kraven i konventionen. 
Skälet är i stället att det skulle un-
derlätta för polis och åklagare. 
Men Datainspektionen konstate-
rar att utredningen inte har redo-
visat någon analys av vilka inte-
gritetsrisker förslaget innebär.

DATAINSPEKTIONEN ÄR OCKSÅ 
kritisk till utredningens förslag om 
bevarandeförläggande. Enligt ut-
redningen kan bevarande av upp-
gifter inte i sig anses som integri-

Även myndigheter är kritiska         mot förslaget

Advokatsamfundet avstyrker 
förslagen om att genomföra 
Europarådets konvention om 
IT-relaterad brottslighet och 
menar att de kan leda till ett 
kontroll- och angiverisam-
hälle.

Advokatsamfundet har lämnat sitt 
remissvar på betänkandet Euro-
parådets konvention om IT-rela-
terad brottslighet (SOU 2013:39). 
Och Advokatsamfundet säger be-
stämt nej till att flera av förslagen 
läggs till grund för lagstiftning.

Vissa delar av förslagen är Sve-
rige skyldigt att genomföra enligt 
konventionen om IT-relaterad 
brottslighet, konstaterar Advokat-
samfundet. Men förslagen har sto-
ra brister och kan i förlängningen 
hota viktiga fri- och rättigheter, 
menar samfundet, som ifrågasät-
ter om nyttan med de föreslagna 
åtgärderna verkligen kan uppväga 
inskränkningarna.

Advokatsamfundet riktar i sin 
kritik särskilt in sig på förslagen 
om bevarandeföreläggande och 
föreläggande om att lämna upp-
lysning om ett datasystems funk-
tioner.

Bevarandeföreläggande inne-

bär att åklagare eller undersök-
ningsledare ska kunna meddela 
ett föreläggande om att uppgifter 
som finns lagrade i elektronisk 
form ska bevaras. Föreläggandet 
ska kunna riktas mot såväl företag 
och organisationer som privatper-
soner. Advokatsamfundet kallar 
förslaget ”ett oacceptabelt infö-

rande av skyldigheter för företag 
och enskilda att bistå de brottsut-
redande myndigheterna”. 

SAMFUNDET KONSTATERAR ock-
så att, såsom förslaget är utfor-
mat, även personer som omfattas 
av tystnadsplikt – som försvars-
advokater – ska kunna utsättas 

IT-brottslag kan leda  till angiverisamhälle
ADVOKATSAMFUNDET:

Tingsrätt får inte lägga 
uppropslistor på nätet
Kammarrätten i Stockholm fin-
ner i en dom att Gotlands tings-
rätt inte får lägga ut uppropslis-
tor på sin webbplats, eftersom 
det strider mot personupp-
giftslagen.

Tidigare har Gotlands tings-
rätt lagt ut sina uppropslistor, 
med namn på parter och upp-
gift om måltyp, på tingsrättens 
webbplats. Datainspektionen 
och Förvaltningsrätten i Stock-
holm har tidigare konstaterat 
att det stred mot personupp-
giftslagen och förelade dom-
stolen att upphöra med att pu-
blicera uppropslistor med namn 
på personer i mål och ärenden.

Fängelse fick stoppa  
e-post från försvarare
Finland bröt inte mot artikel 8 i 
Europakonventionen om rätt till 
skydd för korrespondens, när 
ett fängelse vägrade vidarebe-
fordra e-postmeddelanden till 
en fånge från hans advokat. Eu-
ropadomstolen avvisar fångens 
klagomål eftersom advokaten 
omedelbart hade informerats 
om att e-posten inte skulle vi-
darebefordras och advokaten 
och klienten kunde kommuni-
cera via telefon, brev eller per-
sonliga besök.

Anne Ramberg.

Advokatsamfundet 
är starkt kritiskt mot 
förslagen för att 
genomföra Europa
rådets konvention om 
ITrelaterad brotts
lighet. Förslagen 
har stora brister och 
kan i förlängningen 
hota viktiga fri och 
rättigheter, menar 
samfundet.
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Bryssel I-utredningen  
har lämnat sitt förslag
Bryssel I-utredningen har över-
lämnat betänkandet Verkstäl-
lighet av utländska domar och 
beslut – en ny Bryssel I-förord-
ning m.m. (SOU 2013:63) till jus-
titieminister Beatrice Ask.

En viktig nyhet i Bryssel I är 
att utländska domar inom för-
ordningens tillämpningsområde 
ska kunna verkställas utan nå-
gon särskild prövning. Det inne-
bär att det så kallade exekvatur-
förfarandet avskaffas för 
privaträttsliga domar. Möjlighe-
ten att få prövat om det finns 
några förhållanden som gör att 
erkännande eller verkställighet 
av en dom ska vägras (vägrans-
grunder) finns dock kvar.

Den nya Bryssel I-förordning-
en träder i kraft den 10 januari 
2015.

tetskänsligt. Datainspektionen 
delar inte den uppfattningen, 
utan anser att även själva bevaran-
det utgör ett integritetsintrång. 
Föreläggandet kan också komma 
att riktas mot till exempel en ar-
betsgivare, en advokat, en läkare 
eller någon annan som kan ha för-
trolig kommunikation med eller 
stå i beroendeställning till den 
vars meddelande ska bevaras.

Även Justitieombudsmannen, 
JO, är tveksam till de båda föreslag-

na tvångsmedlen. JO befarar att 
förelägganden att lämna ut uppgif-
ter för att ett beslut om husrannsa-
kan ska kunna verkställas kan 
komma att riktas mot personer 
som senare själva blir misstänkta 
för brott i det utredda ärendet.

JO CECILIA RENFORS pekar också 
på att det kan innebära ett avse-
värt integritetsintrång att föreläg-
ga någon att bevara till exempel 
e-post för ett eventuellt framtida 

utlämnande. Dessutom är det 
svårt att göra en rimlig proportio-
nalitetsbedömning när man inte 
säkert kan säga vilket bevarat ma-
terial som i framtiden kan lämnas 
ut till de brottsutredande myn-
digheterna.

JUSTITIEKANSLERN efterlyser 
också i sitt remissvar en mer utför-
lig analys av nyttan med tvångs-
medlen, i relation till det integri-
tetsintrång de kan innebära.

Även myndigheter är kritiska         mot förslaget

för ett sådant föreläggande. Det 
utgör en ”allvarlig urgröpning av 
det skydd för förtroligheten mel-
lan försvararen och klienten som 
hittills gällt och ansetts grundläg-
gande för såväl advokatens roll i 
rättssamhället som för rättsstaten 
som sådan”, enligt Advokatsam-
fundet. I remissvaret skriver man 

också att det helt enkelt är ”orim-
ligt att ett sådant förslag skulle få 
genomslag i svensk lagstiftning”. 
Förslaget hotar också journalis-
ters grundlagsfästa källskydd. 

Föreläggande om att lämna 
upplysning om ett datasystems 
funktioner innebär att det blir 
möjligt att förelägga en person 

som har kunskap om ett datasys-
tem att lämna upplysningar om 
systemet när det krävs för att ett 
beslut om husrannsakan ska kun-
na verkställas. Advokatsamfundet 
skriver: ”Emellertid framstår det 
som onaturligt och främmande 
att någon hos systemägaren, som 
senare eventuellt ska bli föremål 
för tvångsmedlen husrannsakan 
och beslag, genom föreläggan-
det åläggs en skyldighet att ak-
tivt medverka till tvångsmedlens 
genomförande. Tvärtom är det 
naturligt i en rättsstat att tvångs-
medel genomförs utan krav på 
att den som utsätts ska vara aktivt 
behjälplig med genomförandet 
därav.”

Utöver kritiken mot flera av för-
slagen betonar Advokatsamfun-
det i remissvaret också behovet av 
att öka kunskaperna på IT-områ-
det inom rättsväsendet om försla-
gen genomförs. För rättssäkerhe-
tens skull måste också försvarare i 
ett tidigt skede få tillgång till elek-
troniskt material som kan samlas 
in med stöd av den nya lagen. För-
svarare bör också ges möjlighet 
att anlita egna tekniska experter 
för att granska materialet, skriver 
Advokatsamfundet.

IT-brottslag kan leda  till angiverisamhälle

Anne Ramberg om 
anonyma vittnen i P1
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg med-
verkade i Sveriges Radios pro-
gram P1-morgon den 14 oktober. 
Hon debatterade om anonyma 
vittnen ska tillåtas i svenska 
domstolar. Motdebattör var Pat-
rik Thunholm, polis och forskare 
vid Linköpings universitet, som 
förespråkar att anonyma vittnen 
ska tillåtas i brottmålsrättegång-
ar i undantagsfall.

– Tanken att en person skulle 
kunna dömas för ett brott på 
grundval av uppgifter som är 
lämnade av ett vittne vars iden-
titet är okänd för den som miss-
tänks för brottet är otänkbar. 
Det är inte förenligt med en 
rättvis rättegång, sade Anne 
Ramberg.

Åsikterna om anonyma vittnen går 
isär.
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Experterna i utredningen Lars Persson, Olof Sundin och Teresa SimonAlmendal förklarade hur förbudet mot dubbel lagföring är tänkt att fungera.

Svårtolkat förslag mot dubbla förfaranden
Utredningen om rättssäker-
het i skatteförfarandet väcker 
många frågor. Skatteexperter 
på området ser flera svårig-
heter.

 
– En väldigt stor del av tiden i ut-
redningen togs upp av det här med 
dubbla förfaranden. Det visade sig 
vara en svår nöt att knäcka, sa Ker-
stin Nyquist, skattejurist på 
Svenskt Näringsliv och en av ex-
perterna i utredningen som deltog 
när Institutet Skatter & Rättssäker-
het arrangerade ett seminarium i 
Stockholm den 21 oktober.

Här deltog också experterna 
Lars Persson, chefsåklagare hos 
Riksåklagaren, Olof Sundin, rätts-
lig expert på Skatteverket, och 
sakkunnig i utredningen  Teresa 
Simon-Almendal, docent vid  
Stockholms universitet och vice 
ordförande i Institutet Skatter & 
Rättssäkerhet.

 Förslaget innebär att Sverige 
får praxis på skattetillägg från två 
olika högsta instanser, Högsta för-
valtningsdomstolen och Högsta 
domstolen. Vad kommer att hän-
da om de båda domstolarna ham-
nar helt olika i sina bedömningar? 

Kan allmän domstol ge sig in i 
skatterättsliga analyser? Och vad 
kommer att hända när man skick-
ar de här ärendena 
fram och tillbaka 
mellan Skatteverket 
och Ekobrottsmyn-
digheten? Dessa frå-
gor återkommer sä-
kert i remissvaren 
som ska vara inne 
senast den 22 no-
vember. Advokat 
Börje Leidhammar, 
som var Advokat-
samfundets expert i 
utredningen, kriti-
serade delar av förslaget i sitt sär-
skilda yttrande.

– Vi har diskuterat om allmän 
domstol kan ge sig in och göra nå-
gon slags skatterättslig utredning 
om den oriktiga uppgiften i sig. 
Där gäller precis som i dag att all-
män domstol inte bör ge sig in i 
svåra skatterättsliga analyser, 
utan hellre ska invänta Skattever-
kets beslut, sa Teresa Simon-Al-
mendal.

UTREDNINGENS HUVUDDRAG 
presenterades av Kerstin Nykvist 

och därefter redogjorde Olof Sun-
din och Lars Persson för frågor 
som kan uppkomma inom deras 

verksamhetsområ-
den. När det finns 
en brottsmisstanke 
ska Skatteverket  an-
mäla ärenden till 
åklagare om de rör 
summor över ett 
prisbasbelopp och 
Skatteverket får i ett 
sådant fall inte ta ut 
ett skattetillägg. 
Åklagaren gör sin 
bedömning och be-
slutar om ifall en 

förundersökning ska inledas. Om 
ärendet inte leder fram till ett åtal 
kan  därefter Skatteverket pröva 
om det kan tas ut  ett skattetillägg.

När det inte finns någon brotts-
misstanke kommer det vara pre-
cis som i dag, det vill säga Skatte-
verket påför skattetilllägg och 
sedan finns möjlighet att processa 
i förvaltningsdomstol.

I de mål som går till åklagare, 
och åklagaren väljer att väcka åtal 
och yrkar på skattetillägg, ska den 
allmänna domstolen göra två 
prövningar till skillnad från i dag. 

När det gäller skattetillägget gäller 
ett lägre beviskrav än vad som är 
fallet i skattebrottsmål och det 
sker ingen subjektiv prövning på 
det sätt som gäller för mål om 
skattebrott.

– Tanken är inte att alla ärenden 
ska gå till allmän domstol, utan 
man får dela in dem i de fall där 
det finns brottsmisstanke och de 
fall där det inte finns det. Finns 
det ingen brottsmisstanke kom-
mer de handläggas precis som 
förut och det gäller det stora fler-
talet av alla skattetillägg, sa Olof 
Sundin.

Utredningen anser att förslagen 
bör träda i kraft den 1 juli 2014 i 
vissa fall kombinerat med en 
övergångsreglering. Enligt försla-
get ska möjligheten att föra skatte-
frågor i allmän domstol gälla orik-
tigheter från detta datum, vilket 
innebär att gamla regler kommer 
tillämpas lång tid framöver.

Men när det gäller möjligheten 
att Skatteverket ska kunna fatta 
ett beslut om skattetillägg separat 
under efterbeskattningstid finns 
inga övergångsregler, utan den 
träder i kraft omedelbart den 1 juli 
2014.  MC

”Utredningens förslag 
blev komplicerat och 
svårtolkat”, sa Kerstin 
Nyquist, en av experterna 
i utredningen som deltog i 
seminariet.
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Balans mellan arbete och vila 
och små förändringar i var-
dagen är bästa medicinen för 
advokater som vill undvika att 
bli alltför stressade.
Detta berättade psykolog 
Jens Näsström när han gäs-
tade höstens första Advokat i 
framtiden-lunch i samfundets 
lokaler i slutet av september.

Jens Näsström har betydande er-
farenhet av att hjälpa advokater 
med stresshantering. Stress går 
visserligen inte att undvika i ad-
vokatyrket men väl att parera. 
Gästen påpekade att hans råd 
inte innebär att advokater och bli-
vande sådana behöver ändra livs-
stil, utan det handlar om smärre 
justeringar, ett par dagar om året, 
någon timme i veckan – som i ett 
kanske 40-årigt yrkesliv får stort 
utfall.

– Kom ihåg: det är inte en 
sprint utan ett maraton som ni 
har framför er!

Det sa Jens Näsström till den 
unga publiken och adresserade 
risken att bli offer för sin egen 
framgång. 

De flesta advokater är så kall-
lade typ A-personer, det vill säga 
duktiga, tävlingsinriktade, vana 
att vinna. Kort sagt: drivna indi-
vider. Men dessa karaktärsdrag, 
lämpliga som de må vara, vilka 
hjälpt dem till en bra position i 
yrkeslivet, kan även ställa till be-
kymmer på sikt.

– HAR MAN EN prestationsinrik-
tad självkänsla, vilket många ad-
vokater har, som säger jag duger 
bara när jag gör bra ifrån mig, är 
det lätt att hela tiden arbeta ännu 
mer, ännu hårdare och trycka på 
on-knappen nonstop, men man 
måste lära sig att även använda 
off-knappen.

– Variation samt balans mellan 
vila och aktivitet krävs i den in-
tensiva vardagen. Vi tror vi är på 

gång, men kroppen och hjärnan 
fungerar inte så utan man sackar 
till slut.

Enligt Näsström är motmedlet 
optimal vila. Den som vill preste-
ra optimalt måste också vila op-
timalt. Det innebär inte att ligga 
på sofflocket utan kan vara olika 
saker för olika personer. Att mysa 
med barnen och läsa en bok för 
dem kan vara ett sätt att ladda 
batterierna. Att odla intressen 
och relationer utanför yrkeslivet 
är alltid bra.

– Se inte detta som störande 
avbrott, utan som en viktig del 
i en balanserad livsstil. Många 
glömmer eller är blinda för att 
batterierna måste återladdas med 
jämna mellanrum.

Försummas nödvändig åter-
hämtning försämras planerings-
förmågan samt kapaciteten att 

tänka övergripande, att kunna 
höja blicken och försöka se fram-
åt, vilken väg man vill gå, vilka 
utmaningar som lockar etcetera. 
Försök att bli en prospektiv advo-
kat som Näsström kallar förhåll-
ningssättet – utan tid för rekrea-
tion som kräver lugn och ro går 
den stressade hjärnan in i ett 
överlevnadsläge – och då fattas 
inga balanserade beslut som gyn-
nar vare sig hälsa eller karriär.

ATT VARA PERFEKT är sällan fel, 
men även perfektionism kan or-
saka problem. Måste allting vara 
perfekt går förmågan att priori-
tera förlorad, man kommer inte 
vidare till viktigare uppgifter. 
Detta blir (givetvis) stressframkal-
lande. Perfektionister som hela 
tiden måste överprestera är yt-
terst sårbara. 

Näsström framhöll att det är 
bättre att tänka på hur jag kan ut-
föra arbetsuppgifterna annorlun-
da än att försöka arbeta hårdare 
hela tiden om man kör fast. Han 
avslutade med avliva en myt om 
advokatyrket samt förklara varför 
advokater som är småbarnsföräl-
drar och försöker få livspusslet att 
gå ihop löper mindre risk att gå in 
i väggen än kolleger utan familj:

– Ensamstående blir oftare 
överengagerade och ser inget skäl 
att sluta arbeta och gå hem!

– Framgångsrika advokater 
har goda sociala färdigheter, 
är känslomässigt stabila med 
många intressen och relationer 
utanför yrkesverksamheten; allt-
så långt från nidbilden av kåren 
som aggressiva hajar som gett 
upp privatlivet och helt gått upp i 
yrket.  PJ

Psykolog Jens Näsström lyfte fram balans i vardagen som ett sätt för advokater att hantera stress när han gästade 
höstens första Advokat i framtidenlunch.

Varnade för framgångsparadoxen
ADVOKAT I FRAMTIDEN



MILJÖKL. EU5. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EN EXTRAUTRUSTAD AUDI S3. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING. 

Nya Audi A3 Sedan, 
coupékraft med 4 dörrar.

Nya Audi A3 Sedan levereras med A3-modellernas främsta 
kännetecken – låg vikt tack vare lättviktskonstruktion, kraftfulla och 

eff ektiva motorer samt många förstklassiga infotainment- och 
förarinforma tionssystem. Och trots sina distinkt sportiga coupélinjer 

kan den som tittar noga upptäcka att den utrustats med fyra dörrar. 
Vassast i modellserien är S3 Sedan på 300 hk. Välkommen in 

på provkörning hos närmaste återförsäljare.

Nya A3 Sedan 1.4 TFSI 125 hk från ca 245.000 kr.
Bränsleförbr. blandad körning 5,3 l/100 km. CO₂ 122 g/km.

Audi_Advokaten_215x285_A3sedan-lans.indd   1 2013-10-11   13.24
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Världen

En domstol i Estland kränkte 
inte yttrandefriheten när den 
dömde nyhetsportalen Delfi 
att betala skadestånd för lä-
sarnas kränkande kommenta-
rer i samband med en artikel. 
Det slår Europadomstolen 
fast i en dom den 10 oktober. 

Delfi som är en av Estlands störs-
ta nyhetsportaler publicerade i 
januari 2006 en artikel om färje-
rederiet Estonia. Artikeln hand-
lade om att rederiet hade lagt om 
sina färjerutter till vissa öar, vilket 
ledde till att isen bröts upp och de 
billigare och snabbare isvägarna 
för biltrafiken försenades med 
flera veckor. Under artikeln kun-
de läsarna kommentera och 
många skrev mycket kränkande 
eller hotfulla kommentarer om 
färjerederiet och dess ägare.

REDERIÄGAREN STÄMDE Delfi i 
april 2006 och en estländsk dom-
stol fann att kommentarerna var 
ärekränkande och att nyhetspor-
talen var ansvarig för dem. Delfi 
dömdes därför att betala ett ska-
destånd om 320 euro till rederi-
ets ägare. Nyhetsportalen över-
klagade till Högsta domstolen i 
Estland som avslog begäran i juni 
2009.

Delfi hävdade att enligt EU-
direktivet 2000/31/EC om elek-

tronisk handel, som införlivats i 
estländsk lagstiftning, är nyhets-
portalens roll som internetle-
verantör eller webbhotell bara 
teknisk, passiv och neutral. Argu-
mentet avslogs av de estländska 
domstolarna eftersom de ansåg 
att Delfi hade kontroll över publi-
kationen av kommentarerna.

PÅ BEGÄRAN AV DELFI har fallet 
tagits upp i Europadomstolen, 
som nu meddelat dom i målet 
(Delfi AS mot Estland, ansökan nr 
64569/09). Enligt Europadomsto-
len har den estländska domstol 
som dömt Delfi att betala skade-
stånd inte brutit mot EU-konven-

tionens regler i artikel 10 om ytt-
randefrihet.

Europadomstolen anser att det 
är den nationella domstolens sak 
att lösa frågor som rör den natio-
nella lagstiftningen. Vidare anser 
Europadomstolen att den estländ-
ska domen var en rättfärdig och 
proportionell restriktion av ny-
hetsportalens yttrandefrihet. Be-
slutet grundar sig på att läsarnas 
kommentarer var mycket krän-
kande och att Delfi inte hindrade 
dem från att offentliggöras, profi-
terade på deras existens och tillät 
dem som skrev att vara anonyma. 
Dessutom anser domstolen att 
skadeståndet var rimligt. MC

Amnesty International har 
lämnat en rapport där Israel 
kritiseras för tortyr, diskri-
minering av minoriteter och 
avbrutet internationellt sam-
arbete. 

Rapporten lämnades till FN:s 
Universal Periodic Review 
(UPR), ett organ under FN:s 
råd för mänskliga rättigheter, 
som löpande granskar männis-

korättsläget i alla FN:s medlems-
stater.

I rapporten kritiserar Amnesty 
Israel för att landets lagstiftning 
inte innehåller ett absolut förbud 
mot tortyr. Ett avgörande av Isra-
els högsta domstol från 1999 till-
låter ”fysiska förhörsmetoder” 
i vissa situationer, vilket enligt 
Amnesty har medfört straffrihet 
för den israeliska säkerhetstjäns-
ten. Inga brottsutredningar om 

tortyr har påbörjats, trots att över 
750 klagomål om tortyr har läm-
nats in.

Rapporten kritiserar också 
Israel för att personer som väg-
rar militärtjänst av samvetsskäl 
fängslas och för att minoriteter 
diskrimineras. Amnesty uttryck-
er oro för att Israels lagstiftning 
och politik bidrar till systematiska 
brott mot de mänskliga rättighe-
terna.  MA

Nyhetsportal kan fällas för 
kränkande läsarkommentarer

Amnesty kritiserar Israel för brott mot tortyrförbudet

AU: Inga ICC-domar 
mot regenter
De afrikanska ledarna i Afri-
kanska unionen (AU) vill att In-
ternationella brottmålsdomsto-
len skjuter upp rättegången 
mot Kenyas president Uhuru 
Kenyatta, skriver TT. Om så inte 
sker bör han utebli från den, 
lyder rekommendationen från 
AU.

Ledarna var den 12 oktober 
församlade i Etiopiens hu-
vudstad Addis Abeba. Tema 
för mötet var den växande 
frustrationen i Afrika över att 
ICC hittills bara ställt afrikaner 
inför rätta och tycks blind för 
brott som begås på andra håll i 
världen.

Kvinnliga advokater 
finns nu i Saudiarabien
Justitiedepartementet i Sau-
diarabien har för första gången 
beslutat att bevilja kvinn-
liga jurister tillstånd att utöva 
advokat yrket. Enligt uppgift 
kommer fyra kvinnor inom kort 
att tilldelas advokatlicenser, 
som tillåter dem att företräda 
klienter och uppträda i domstol.

Kvinnliga jurister i Saudi-
arabien har tidigare fått arbeta 
som bolags- och bankjurister. 
De har kunnat agera som ”re-
presentanter” för klienter, men 
har inte formellt kunnat före-
träda dem. Inte heller har de 
kunnat öppna advokatbyråer i 
eget namn.

Irländska blir ny 
europeisk ombudsman
Den 1 oktober 
tillträder EU:s 
nya ombuds-
man, irländskan 
Emily O’Reilly, 
skriver europa-
portalen.se. Hon 
har tidigare varit 
ombudsman i 
sitt hemland och efterträder 
Nikiforos Diamandouros som 
går i pension efter att ha varit 
europeisk ombudsman i över 
tio år.

– Europa befinner sig inte 
bara i en ekonomisk kris, utan 
även i en politisk legitimitets-
kris. Jag kommer att bygga 
på min företrädares goda 
insatser vad gäller att göra EU-
institutionerna mer öppna och 
effektiva, sade Emily O’Reilly i 
ett uttalande.

Upprinnelsen till målet var en artikel om färjerederiet Estonia.
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Reportage Stämningen i rättssalen

Gemensamt intresse att värna        förtroendet för rättsväsendet

åklagare och domare. De rollerna måste 
vi självklart spela. Men det är inte säkert 
att det gagnar klienten eller åklagaren 
om det blir den typen av problem och 
konflikter som det varit i de stora målen.  
Dålig stämning skapar risken att alla blir 
irriterade. Och vi är ju bara människor, 
så den dåliga stämningen kan gå ut över 
klienten, vittnen och målsäganden, sä-
ger Ivarsson.

VANLIGAST I STORA MÅL

Bråken mellan försvarare och åklagare 
fick mycket uppmärksamhet exempel-
vis i det så kallade kokainmålet under 
förra året. Samtidigt är detta och några 
andra ”bråkiga” mål ovanliga undantag, 
det är alla som uttalar sig helt eniga om. 
Runt om i landet genomförs dagligen 
mängder av huvudförhandlingar i god 
och konstruktiv anda. Öppna konflikter 
och personangrepp är ytterst ovanliga.

Bilden bekräftas av hovrättspresiden-
ten i Svea hovrätt Fredrik Wersäll, som 
har frågat samtliga domstolschefer i 
domstolarna under hovrätten om hur de 
ser på problemen med dålig stämning.

– Det är helt klart att problemen är 
mest accentuerade i de domstolar som 
har de lite större målen, och mål om 
lite grövre brottslighet med långa häkt-
ningstider, flera försvarare och stora ut-
redningar. Det innebär att problemen är 
mest uttalade vid de stora Stockholms-
tingsrätterna, och alldeles särskilt vid de 

tingsrätter som har de riktigt stora må-
len, säger Fredrik Wersäll om resultatet 
av rundfrågningen.

Han är inte förvånad över resultatet. 
De stora utredningarna skapar mycket 
påfrestningar, inte minst för de tilltala-
de, med långa handläggningstider, på-
pekar han. 

Även andra intervjupersoner beto-
nar att konflikterna till viss del kan för-
klaras med det hårda tryck som de stora 
och omfattande målen innebär. Många 
gånger går flera utredningar i varandra, 
nytt utredningsmaterial tillkommer un-
der huvudförhandlingens gång, och de 
tilltalade och deras försvarare tvingas 
hela tiden ta ställning till nytt material. 
Det är ingen ideal arbetssituation för nå-
gon part. 

Men också andra faktorer kan bidra 

V i ser en risk för att förtroendet 
för rättsväsendet och rättspro-
cessen minskar om rättsproces-

sen brister i stringens och präglas av en 
hätsk stämning. Det viktiga är ju att rätts-
processen fungerar på ett sätt så att de 
rättsliga frågorna och bevisfrågorna blir 
väl belysta och att inte annat, som kon-
flikter, kommer i förgrunden i stället.

Det säger riksåklagare Anders Perklev. 
Han är en av initiativtagarna till ett sam-
arbete mellan domstolar, åklagare och 
Advokatsamfundet för att skapa en god 
stämning i rättssalen, och för att hitta 
vägar att undvika de bråk och den irri-
tation som präglat flera stora mål på se-
nare år. 

Ett första steg mot samarbetet togs 
på Advokatsamfundets fullmäktigemö-
te 2012 då samlades några av rättsvä-
sendets högsta företrädare för att de-
battera sina respektive roller och 
förtroendet för rättsväsendet. På initia-
tiv av Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg, riksåklagare 
Anders Perklev, och hovrättspresiden-
ten Fredrik Wersäll startade samarbe-
tet med ett första möte på Advokat-
samfundet i mars 2013. Sedan dess har 
det fortsatt med olika insatser.

Advokatsamfundets ordförande, ad-
vokat Bengt Ivarsson, ser även han ris-
ker med att bråk och konflikter blir en 
del av rättsprocessen. 

– Vi har ju alla olika roller: advokater, 

Nu mobiliserar rättsprocessens aktörer för att minska risken för bråk och kon-
flikter i rättssalarna. En tydligare och mer aktiv domarroll, bättre vägledning för 
åklagare i svåra frågor och dialog mellan parterna kan vara några vägar för att 
skapa en god och konstruktiv stämning i rättssalen.

TEXT MATS CATO, ULRIKA ÖSTER FOTO TT M.FL.

–

Flera stora mål i våra domstolar under senare år har präglats av 
konflikter och en allt hårdare ton mellan rättssalens olika aktörer. 
Ett exempel är det så kallade kokainmålet i Stockholms tingsrätt 
och nu i Svea hovrätt, där försvarsadvokaterna öppet uttalat att 
de inte har förtroende för åklagarna. 

I mars hölls ett seminarium på Advokatsamfundet, där rätts-
processens olika aktörer diskuterade problemen och hur man 
kan lösa dem. Seminariet presenterades i Advokaten nr 3 2013.

BAKGRUND
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Unikt projekt 
för att stärka
tilltron till 
rättsväsendet

Bakgrunden till initiativet är en 
utveckling under senare år som 
inneburit att umgängesformer-

na i domstolarna mellan åklagare och 
advokater blivit stundtals väl aggressiv. 
Det har blivit särskilt tydligt i vissa medi-
alt uppmärksammade enskilda rättsaf-
färer, till exempel Södertäljemålet och 
Kokainmålet liksom andra omskrivna 
brottmål.

– Dessa saker riskerar att leda till att 
förtroendet för rättsväsendet naggas i 
kanten. Men de berör även insyns-, rätts-
säkerhets-, säkerhets- samt arbetsmil-
jöfrågor  för dem som arbetar i domsto-
len, säger Anne Ramberg. 

EN ARBETSGRUPP med erfarna repre-
sentanter för åklagare, domare och ad-
vokater har utsetts som ska arbeta fram 
ett diskussionsunderlag som kan bidra 
till att identifiera den underliggande 
verklighet som har drivit fram dagens si-

tuation och även föreslå åtgärder för att 
stärka tilltron till rättsväsendet. 

– Även om advokaters, åklagares och 
domares olika roller skiljer sig åt har de 
dock alla en gemensam skyldighet att 
främja god rättsvård. Straffprocessen 
bygger på denna princip, säger Anne 
Ramberg.

Gruppen med åklagare, domare och 
advokater har haft ett första möte på Ad-
vokatsamfundet den 15 mars. Vid mötet 
diskuterades flera olika frågor som rör 
tilltron till rättsväsendet.

Anne Ramberg, hovrättspresidenten 
Fredrik Wersäll och riksåklagare Anders 
Perklev var överens om att det finns ten-
denser i stora mål till en tilltagande hård 
atmosfär, särskilt mellan åklagare och 
advokater. Ytterligare en bidragande or-
sak till problemen idag är att rättegångs-
balken, som är från 1948, inte är anpas-
sad till dagens verklighet med stora 
komplexa mål. n

Advokatsamfundet har tillsammans med riksåklagaren och hovrättspresidenten vid Svea hovrätt inlett en dialog i syfte att identifiera och komma till rätta med några av de brister som de bedömer finns när det gäller tilltron till rättsväsendet. 

TEXT TOM KNUTSON FOTO SCANPIX (STORA BILDEN), MAGNUS ANDERSSON
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» 

Stor enkät
om tilltron

till rätts 
väsendet
– vänd!

Gruppen med åklagare, domare och advokater hade ett första möte på Advokatsamfundet den 15 mars.

Anders Perklev.

Bengt Ivarsson.
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Gemensamt intresse att värna        förtroendet för rättsväsendet

till att det emellanåt hettar till mellan 
parterna i rättssalen. 

– Delvis kan det hänga ihop med att 
vi i Sverige håller på att få mer och mer 
vad jag kallar för formaliajuridik, det vill 
säga att man tittar på om de formella för-
utsättningarna är uppfyllda, säger advo-
kat Bengt Ivarsson.

”Formaliajuridiken” kan handla om 
sådant som om någon är jävig, eller om 
polis och åklagare verkligen uppfyllt 
alla formella krav under förundersök-
ningen. Inspiration från USA, och kan-
ske också Europakonventionen, har nu 
gjort att sådant granskas och ifrågasätts 
på ett sätt som fortfarande är ovant för 
rättsväsendets aktörer, menar Ivarsson, 
som också vill rikta viss kritik mot åkla-
garsidan i somliga mål.

– En omständighet som även påverkar 

stämningen i rättssalen är det faktum att 
en del advokater uppfattar det som att 
åklagare ibland har svårt att upprätthål-
la objektiviteten, säger han.

Även Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg upplever det 
som ett problem att åklagarna ibland 
har svårt att iaktta sin objektivitet i de 
stora och komplexa målen. 

DOMARENS ROLL

Flera faktorer tycks alltså samspela när 
konflikter och dålig stämning uppstår i 
en rättegång. Som vanligt består också 
lösningen av problemet av många oli-
ka insatser på olika plan, påpekar Anne 
Ramberg.

– Det handlar om att förklara för var-
andra våra respektive roller och upp-
drag. Det handlar om en kontinuerlig 

dia log mellan rättsväsendets aktörer. 
Det handlar också om att finna lösning-
ar på problem som de långa häktnings-
tiderna, insynsproblematiken och om-
fattningen på brottmålen som leder till 
att försvaret inte kan fullgöra sitt upp-
drag på ett godtagbart sätt.

Men en person spelar en central roll, 
det är alla intervjuade eniga om: rättens 
ordförande.  

– Vi ska ha domare som tar befälet i 
rättssalen och som leder förhandlingen 
på ett aktivt sätt. Det är så att säga nyck-
eln, säger hovrättspresident Fredrik 
Wersäll.

Längre tillbaks hade domaren, en-
ligt Fredrik Wersäll, en mer inkvisito-
risk roll. Domaren styrde frågandet och 
utredde saken i domstolen. När man så 
klargjorde att det var parterna som skul-

Rättegången om 
de uppmärksam

made morden 
i Södertälje präg
lades stundtals av 
en hård ton mellan 

rättens aktörer.

» 
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le ansvara för vad som fördes fram blev 
domaren mer passiv.

– Det är möjligt att pendeln mot mer 
passiv domarroll har slagit lite för långt, 
säger Wersäll, som deltagit i många dis-
kussioner om hur man ska få en mer ak-
tiv domarroll. 

– Domarens huvuduppgift är att se till 
att målet handlar om det som parterna 
säger att det ska handla om, att se till att 
det är ordning och reda och att parterna 
bemöts med respekt. Argumenten ska 
framföras på ett tydligt sätt. Däremot ska 
domaren inte formulera parternas posi-
tioner, sammanfattar Wersäll.

Mari Heidenborg, lagman i Solna 
tingsrätt, är av samma uppfattning.

– Det är domstolen som ska sätta tonen 
i processen. Det beror ofta på att dom-
stolen inte har fullgjort den uppgiften 
när det blir de här diskussionerna mel-
lan åklagare och advokat, som jag per-
sonligen tror är förödande, säger hon.

När konflikter uppstår gäller det där-
för att ordföranden vågar ta plats.

– Det är egentligen ganska enkelt, 
tycker jag: När det blir misshälligheter 
eller ifrågasättanden tar jag kommandot 
och bestämmer hur den frågan ska han-
teras, fastslår Heidenborg.

Åklagarnas arbete präglas många 
gånger av svåra avvägningar. Nu 
pågår arbetet med att ge tydligare 
vägledning på flera svåra områden. 

Ett problemområde där Åklagarmyn-
digheten just nu ser över sina styrdo-
kument blev högaktuellt i det så kallade 
kokainmålet. Det handlar om partsinsy-
nen i ärenden där man fått fram utred-
ningsmaterial genom internationellt 
samarbete. Knäckfrågan är vad försva-
ret har rätt att ta del av och vad som kan 
eller måste undanhållas. Det förekom-
mer till exempel att ett samarbetsland, 
exempelvis inom samarbetet Eurojust, 
lämnar ut material till de brottsutredan-
de myndigheterna med förbehåll för att 
det inte får lämnas vidare – ens till den 
misstänkte eller hans försvarare.

– Det är ingen enkel fråga och det är väl 

sådana nya frågeställningar som utveck-
lingen av vårt rättsliga samarbete stän-
digt genererar. Det är viktigt att det finns 
bra vägledning för åklagarna i de enskil-
da ärendena för att kunna göra korrekta 
ställningstaganden och att vi kan förkla-
ra de ställningstaganden som görs, kon-
staterar riksåklagare Anders Perklev. 

Det tilltagande internationella samar-
betet gör att dessa frågor kommer upp 
allt oftare, konstaterar Per Lindqvist, till-
synschef på Åklagarmyndigheten.

– Och i med att det internationella sam-
arbetet ökar uppstår ju också de här kon-
fliktytorna oftare. Därför finns det skäl 
att försöka bygga ut det här, säger han.

RESTRIKTIONER SES ÖVER

Ett annat konfliktområde, där Sverige 
också flera gånger fått internationell kri-
tik, är de långa häktningstiderna i sto-

Domarens processledning är en cen-
tral fråga i det utvecklingsarbete som på-
går vid Solna tingsrätt (se artikel om dia-
logarbetet vid Solna tingsrätt). Ett annat 
tecken på att frågan är högaktuell är att 
Domstolsakademin, som ansvarar för 
kompetensutvecklingen inom domsto-
larna, har tagit upp frågan om domarrol-
len och nu planerar kurser på området.

Även advokat Bengt Ivarsson anser att 
domaren är central. Och han vill hämta 
inspiration västerifrån.

– Jag tror att man skulle behöva lite 
mer av det man ser i amerikanska rätte-
gångsfilmer, att domaren ”äger” salen. 
Det behöver inte innebära att det blir 
auktoritärt, utan bara att domaren talar 
om att ”här är det jag som bestämmer”. 
Att vara en auktoritet i rättssalen utan att 
vara auktoritär, säger Bengt Ivarsson.

MISSTÄNKSAMHET UNDANRÖJS

Domaren kan göra mycket för att påver-
ka stämningen i rättssalen. Men det kan 
också finnas bakomliggande faktorer 
under förundersökningen som bidrar 
till konflikter. Farhågor om att åklagarna 
inte redovisat allt material som har bety-
delse spelade exempelvis en mycket stor 
roll i det omdiskuterade kokainmålet. 

– Det är självklart så att det måste fin-
nas begränsningar i den misstänktes 
och försvararens insyn i en förunder-
sökning. Men största möjliga öppenhet 
under förundersökningen tror jag också 
är en nyckelfråga. Det gäller att undan-
röja all misstänksamhet om att det finns 
material som inte har redovisats och så, 
säger Fredrik Wersäll.

Han vill också se att utredningarna be-
gränsas så mycket som möjligt.

– Jag tror att det framför allt är de väl-
digt stora utredningarna som det lätt 
uppstår misstänksamhet och spänning-
ar i. De leder ju också ofta till väldigt 
långa häktningstider, vilket i sig skapar 
bekymmer, inte minst för de misstänkta 
naturligtvis, konstaterar Wersäll.

Även lagman Mari Heidenborg vill 
peka på omfattningen av målen som ett 
problem.

– Det finns en tendens i dag att man 
utreder under förhandlingens gång, att 
målet inte är klart när processen börjar, 
utan att det hela tiden tillkommer nytt 
material. Det är väldigt frustrerande, sä-
ger hon, och fortsätter:

– Jag tror att det är en utveckling som 
kommer att fortsätta. Men inte desto 
mindre finns det anledning för de brotts-

ra mål, och att de häktade ofta beläggs 
med restriktioner. En arbetsgrupp inom 
Åklagarmyndigheten med representan-
ter även för polis, kriminalvård och ad-
vokatkåren, håller på att se över vilka 
förändringar som kan tänkas behövas.

Advokatsamfundets ordförande ad-
vokat Bengt Ivarsson är Advokatsam-
fundets representant i gruppen. 

– Vi tittar på om man med nuvarande 
regelverk kan hitta lösningar så att folk 
inte behöver sitta häktade eller sitta med 
restriktioner lika länge. Diskussionerna 
i gruppen förs i en väldigt positiv anda, 
berättar han.

Vissa lagändringar kommer gruppen 
säkert att föreslå, berättar Bengt Ivars-
son. Men det finns också mycket man 
kan göra inom nuvarande regelverk.

– En sätt kan vara att i större omfatt-
ning utnyttja möjligheten att successivt 

Tydligare vägledning ska       minska konflikter

Per Lindqvist.

Fredrik Wersäll.

Anne Ramberg.
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diskussionen redan haft vissa positiva  
effekter, framför allt i form av ökad  
medvetenhet. Men arbetet måste fort-
sätta.

– Jag tror inte att det här är ett projekt 
med en början och ett slut. Det här är 
mjuka frågor som man ständigt måste 
diskutera. Vi får väl fundera på hur vi går 
vidare. Jag tror att återkommande semi-
narier och återkommande diskussioner 
på det här temat alltid kommer att behö-
vas, säger Wersäll.

Också riksåklagare Anders Perklev 
tror på fortsatt dialog.

– Det handlar om att vi förhoppnings-
vis kan skapa ett gemensamt synsätt om 
hur man ska lösa besvärliga situationer 
som uppkommer inom ramen för en 
rättegång på ett sätt som är konstruktivt 
och inte riskerar att minska förtroendet 
för rättsväsendet, summerar Perklev.

Bengt Ivarsson påpekar att det är vik-
tigt att informera domare och åklagare 
om att advokaten inte är rättens tjänare 
utan har ett uppdrag att företräda sin kli-
ent, även om det riskerar att skapa irrita-
tion hos domare och åklagare. Det gäller 
dock som advokat att agera på ett kon-
struktivt sätt i dessa frågor vilket även 
torde gagna klienten. n

ten också ser över sina styrdokument 
och andra stöd till åklagarna är provoka-
tiva åtgärder och hemliga tvångsmedel. 

Ett stort projekt pågår också vid alla 
landets åklagarkammare. All personal 
vid kamrarna, inte bara åklagare, deltar 
under hösten i etikseminarier. Vid semi-
narierna diskuteras ett förslag till etiska 
riktlinjer för myndigheten. Utifrån dis-
kussioner ska förslaget sedan få sin slut-
giltiga form och träda i kraft under vå-
ren 2014.  

De etiska riktlinjerna ska behandla 
”mjuka frågor” om hur man bemöter 
personer utanför myndigheten, men 
också hur man ska agera internt. 

– Etikfrågor handlar mer om det som 
inte är reglerat men där man kanske 
ändå kan säga att något är lämpligt el-
ler olämpligt. Sedan finns det kanske 
inte ett givet svar på alla frågor. Två lös-

ningar kan vara bra och fyra lösningar 
kan vara helt acceptabla, utifrån de för-
utsättningar som finns, förklarar Åkla-
garmyndighetens tillsynschef Per Lind-
qvist.

Ett exempel på en etikfråga är de kon-
flikter som kan uppstå mellan åklagar-
nas objektivitetsplikt och skyldigheten 
att stödja brottsoffer, en ekvation som 
inte alltid är lätt att få ihop. 

– Det finns mängder av sådana di- 
lemman som man dagligen kan råka  
ut för i arbetet. Jag tror nog generellt  
att åklagarrollen är den mest komplexa  
i rättskedjan. Där ställs från olika håll 
krav på att man ska agera rätt och rik- 
tigt. Det låter sig lätt sägas, men man 
kan ofta råka ut för att två olika krav 
ställs mot varandra, och det är svårt att 
veta hur man ska agera, säger Per Lind-
qvist. n

utredande myndigheterna att fundera 
på hur man lägger upp de här stora åta-
len. Är det verkligen nödvändigt att han-
tera allting i ett och samma åtal eller kan 
man ibland dela upp det så att det blir 
mer hanterbart.

Hos Riksåklagaren arbetar man just 
nu med flera sådana potentiella kon-
fliktområden, för att se över arbetssät-
tet kring dem. Det handlar bland annat 
om partsinsyn vid mål med internatio-
nella kopplingar och om användningen 
av restriktioner (se artikel nedan).

– Det som vi nu tittar på i de här olika 
utvecklingsåtgärderna är mer bakomlig-
gande faktorer som kan påverka stäm-
ningen i rättssalen. Långa häktningsti-
der, särskilt i förening med restriktioner 
kan ju påverka stämningen i rättssalen, 
kanske framför allt genom den tilltala-
des  förutsättningar och förhållningssätt 
i processen, säger riksåklagare Anders 
Perklev.

Men vad kan då advokaterna göra för 
att bidra till en bättre stämning i rättssa-
len? Här har hovrättspresident Wersäll 
framför allt ett par tips på vad man inte 
bör göra. 

– Det har förekommit att advokater 
gått till personangrepp på åklagare. Det 

tycker jag inte hör hemma i en rättssal, 
fastslår han.

Alla rättsprocessens aktörer bör i stäl-
let agera som just de professionella aktö-
rer de är, påpekar Wersäll. 

– Men ska inte blanda in känslor mot 
de inblandades personer. Det tror jag 
aldrig för målen framåt, säger han. 

Fredrik Wersäll har också en annan 
rekommendation till både advokater 
och åklagare.

– De flesta domare ogillar starkt me-
ningsutbyten direkt mellan försvararen 
och åklagaren. Det är väldigt viktigt att 
den som är mottagare av det som sägs 
i en rättssal, det är rätten, och inte mot-
parten, säger Wersäll.

DISKUSSIONEN VIKTIG

Arbetet för att värna förtroendet för 
rättsväsendet och öka förståelsen mel-
lan rättsprocessens medverkande är 
alltså i full gång bland de olika aktörer-
na. Enligt Fredrik Wersälls enkät till 
lagmännen har nästan alla domstolar 
någon form av projekt för att diskute-
ra dessa frågor, antingen internt inom 
domstolen, eller i dialog med advokater 
och åklagare.

Fredrik Wersäll tycker sig se att  

delge förundersökningen.  Man behöver 
inte lassa över 5 000 sidor just när man 
ska väcka åtalet, utan man kan pytsa 
över det allt eftersom utredningen går. 
Men det tillämpas alltför sällan, konsta-
terar Bengt Ivarsson, som anser att åkla-
garna är onödigt rädda för att släppa 
ifrån sig material.

En minskad försiktighet skulle kunna 
ha stora fördelar, påpekar Bengt Ivars-
son.

– 5 000 sidor på skrivbordet tar tid att 
läsa in och det innebär att den misstänk-
te kanske måste sitta häktad ytterliga-
re lite längre tid än han skulle behöva. 
Får du 500 sidor i veckan, ja, då hinner 
du hantera det, och man kan väcka åtal 
mycket snabbare. 

RIKTLINJER SKAPAS VID SEMINARIER

Andra områden där Åklagarmyndighe-

Tydligare vägledning ska       minska konflikter

NÄSTA SIDA

Dialog 
i domstolen 
ska skapa 
förståelse

”Jag tror 
inte att det 
här är ett 

projekt med 
en början 

och ett slut. 
Det här 

är mjuka 
frågor 

som man 
ständigt 

måste 
diskutera.” 
Fredrik Wersäll
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I Solna tingsrätt talar domarna 
mycket om hur de kan skapa en 
god stämning och hur processen 
upplevs av parterna. Även åklagar-
na har fått tycka till. Men hittills har 
det varit svårt att nå advokaterna. 

Stämningen är som regel god vid för-
handlingarna i Solna tingsrätt. Ändå har 
lagmannen Mari Heidenborg valt att ta 
upp frågan om tonläget i processen och 
förhållandet mellan parterna. 

– En del uppmärksammade mål har 
satt fokus på att det blir problem med 
trovärdigheten och rättssäkerheten när 
det blir för mycket hetsiga diskussioner. 
Vi har en återkommande dialog med vår 
åklagarkammare och där får vi signaler 
om att de ibland har märkt ett hårdnande 
klimat när det gäller diskussionerna med 
advokaterna. Det har också bidragit till 
att vi har tyckt att det var viktigt att väcka 
den här frågan, förklarar Heidenborg. 

Tanken är att nå en dialog med åkla-
gare och advokater. Ett första möte hölls 
i september med tingsrättens domare 
och en åklagare. Också en advokat var 
inbjuden, men fick förhinder. 

– Vi pratade mycket om just vikten av 
att det blir ett bra förhandlingsklimat i 
rättssalen, för att alla parter och förhörs-
personer ska känna sig bekväma i sina 
roller och vi får fram det som ska kom-
ma fram under rättegången, berättar 
Heidenborg.

Mari Heidenborg vill nu fortsätta dia-
logen, och även få in advokaterna. Hit-
tills har det dock varit svårt att nå alla de 
advokater som framträder i tingsrätten.

– Vi saknar en bra kanal ut mot advo-
katerna för att kunna ha en mer samlad 
dialog med dem. Det är något som jag ef-
terlyser, säger hon.

KAMMARÅKLAGARE LEIF APPELGREN 
vid åklagarkammaren i Västerort deltog 
vid dialogmötet i september. Han tycker 
att stämningen i rättssalen oftast är god, 
och att domarna är skickliga på bemö-
tandefrågor. Samtidigt ser han själva dia-
logen som viktig.

– Det viktiga med domstolens dialog-
arbete är nog att det sätter fokus på att 
domarens, åklagarens och försvararens 
uppförande i sig kan och ska diskuteras, 
säger Appelgren.

Det är nyttigt att reflektera över hur 
man själv agerar i sin profession i rättssa-
len och vad agerandet kan leda till, me-
nar han.

– Onödigt konfrontativt agerande från 
försvarares eller åklagares sida stör el-
ler försämrar möjligheten för målsägan-
de, tilltalad och vittnen att fullt lämna sin 
berättelse. Det försämrar domstolens 
beslutsunderlag, förutom att det gör 
processen onödigt tung för just måls-
ägande, tilltalad och vittnen. En doma-
re som framstår som irriterad eller stres-
sad får samma effekt på målsägande, 
tilltalad och vittnen och får dessutom 
åklagare och försvarare att underpres-
tera därför att det stjäl för mycket energi, 
menar Leif Appelgren. 

Han upplever inte att något av detta är 
vanligt, framför allt inte det senare, men 
tycker att det ändå är något man måste 
ha i tankarna.

– Fördelen med dialogarbetet är möj-
ligheten att slipa bort onödiga inslag 
som kan bli problem på sikt. Ett exem-
pel är när åklagare av försvarare ibland 
beskrivs ha ett egenintresse i målen, av-
slutar Appelgren. n

Dialog i domstolen ska skapa förståelse

Mari Heidenborg.

Med hjälp av dialog ska tonläget och förhållandet mellan rättens aktörer bli bättre är tanken.
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Gaziantep, en industristad med 
urgamla rötter i södra Turkiet, 
har blivit centrum för Syriens 

opposition. Här nära gränsen till Syri-
en snabbutbildas nu shariadomare på 
veckolånga kurser, finansierade av rika 
privatpersoner på Arabiska halvön.

Men här finns också shariadomstolar-
nas motpoler: avhoppade domare från 
Assadregimen som kämpar för att bygga 
upp öar av stabilitet med civila domsto-
lar inne i de områden som kontrolleras 
av oppositionen. 

– De flesta syrier vill ha civila domsto-
lar, men på marken är det den starkes 
rätt som gäller. De starkaste milisgrup-
perna tvingar på andra sin agenda, säger 
Anwar Majanni, en avhoppad domare 
som tidigare var verksam i Idlib-provin-
sen i norra Syrien.  

Rebellgrupperna är splittrade och de 
område de kontrollerar är fragmentise-
rade. Där finns tre olika maktcentrum:

1. Kurdiska PYD, som vill bygga upp 
ett kurdiskt självstyre, Rojava, i norra 
Syrien.

2. Fria syriska armén, FSA, som be-
står av olika disparata brigader, ofta oli-
ka från stad till stad och ibland till och 
med från en stadsdel till en annan.

3. Extrema jihadistgrupper som ope-
rerar utanför FSA:s ramverk.

Rättsläget på rebellernas område är 
också ett gungfly för dem som vill behål-
la Syriens civila lagstiftning, vilken i hu-
vudsak baseras på lagar från 1950-talet, 
långt innan klanen Assad tog makten för 
att styra Syrien med järnhand. 

Där olika rebellgrupper har kontroll 
tillämpas oftast någon form av islamiska 
sharialagar.

Men bland dem som kämpar för att ha 
kvar civila domstolar och civila syriska 
lagar märks den unge domaren Anwar 
Majanni. Han är verksam i Fria oberoen-
de domstolsrådet, vilket består av 48 do-
mare, därav två kvinnor, som har hop-
pat av från regimens domarkår. 

Reportage Syrienkonflikten

På oppositionens område i det krigshärjade Syrien rasar en maktkamp om vem 
som ska skipa rättvisa och vilken lag som ska gälla. Domare som hoppat av från 
regimen vill bygga upp öar av stabilitet med civila domstolar. Men de hotas av 
milisgrupper som inrättar olika typer av shariadomstolar.

TEXT BITTE HAMMARGREN FOTO TT ILLUSTRATION ERIK NYLUND

Kamp om vem som     ska skipa rättvisa
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Reportage Syrienkonflikten 

Koalitionen) är klen. Två och ett halvt års 
inbördeskrig har gjort Koalitionen bero-
ende av stöd från Qatar och Saudiara-
bien. En av oppositionens frontfigurer, 
George Sabra, beskriver läget för mig 
som om syrierna har motats bort från 
Koalitionens förarsäte för att ge plats åt 
rika gulfstater, som greppat tag om rat-
ten och kör sina egna race. På Assad-
regimens sida står samtidigt Ryssland 
och Iran. Kampen om Syrien har blivit 
ett krig genom ombud.

DOMAREN ANWAR MAJANNI berättar 
hur det gick när några brigader i FSA 
skulle stödja upprättandet av en civil 
domstol i Darkush, en stad nära gränsen 
mot Turkiet, på oppositionens område. 
Två miljoner syriska pund (drygt en mil-
jon svenska kronor) plöjdes ned i den lo-
kala satsningen. 

– Kommunförvaltningen i Darkush 

Innan upproret mot Bashar al-Assads 
regim inleddes i mars 2011 hade Syrien 
1 500 civila domare. Ett tiotal har gått i 
exil. De flesta av dem som är kvar i Sy-
rien skulle vilja hoppa av till oppositio-
nen, om det bara fanns ett alternativ att 
gå över till, hävdar Anwar Majanni. 

– Men de fruktar repressalier från regi-
men och är rädda för att bli ekonomiskt 
lidande. Dessutom saknas fungerande 
domstolar på befriat område. Om dessa 
domare kunde få verkligt stöd tror jag 
att mer än 1 000 skulle hoppa av, säger 
Majanni.

FRIA OBEROENDE DOMSTOLSRÅDET 
stöds av en förmögen syrisk affärsman i 
exil. Ett 30-tal av rådets 48 domare arbe-
tar inne på oppositionens område. Men 
de har i dagsläget bara en fungerande 
domstol i staden Harem vid gränsen mot 
Turkiet, nära Aleppo.

– Skälet till att vi bara lyckats upprätta 
en domstol är att det finns shariadom-
stolar på andra håll, som är knutna till 
miliser och som inte tillåter oss att till-
lämpa syrisk lag. Vi har till och med blivit 
utsatta för dödshot.

Vilka är det som hotar er och hin-
drar er från att upprätta domsto-
lar?

– Utöver jihadisterna i ISIS (en gren av 
al-Qaida) är det shariakommittén och 
Förenade domstolsrådet (Unified Judi-
cial Council). De flesta miliser har sina 
egna projekt, som är knutna till indivi-
der eller grupper. Men vårt projekt är na-
tionellt. Det är till för hela Syrien. Det är 
därför de hotar oss. 

UPPBACKNINGEN FRÅN FSA och oppo-
sitionens paraplyorganisation, Syriens 
nationella koalition (oftast bara kallad 

Kamp om vem som     ska skipa rättvisa
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Domaren Anwar 
Majanni är en av 
48 syriska domare 
av totalt 1 500 
som har hoppat av 
till oppositionen.

Förfärliga 
video klipp visar 
hur summariskt 
dömda på re-
bellernas om-
råden i Syrien 
har avrättats 
genom hals-
huggning. Den 
avhoppade 
domaren Anwar 
Majanni, som 
tar kraftfullt 
avstånd från 
extremism, 
kommenterar: 
”Shariadomsto-
larnas domslut 
består oftast 
bara av en enda 
mening. De skri-
ver inte ens ut 
domarens namn 
utan bara ett 
smeknamn, nå-
got Abu-namn. 
Den åtalade har 
ingen försva-
rare. Men det 
är inte islamisk 
sharia som är 
problemet, utan 
tolkningarna 
och tillämpning-
arna av sharia.”

FAKTA
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tade den och nu försöker vi vinna tillba-
ka den, säger Razan Shalab al-Sham.

OLIKA REBELLGRUPPER har låtit upp-
rätta sina egna domstolar, som tar order 
från deras lokala befäl, säger källorna i 
Gaziantep.

– Vi utbildade domare tar inte såda-
na order. Shariadomstolar hanterar 90 
procent av rättsfallen på oppositionens 
område. De andra 10 procenten hante-
ras av Förenade domstolsrådet (Unified 
Judicial Council), säger Anwar Majanni.

Detta råd, som är knutet till vissa bri-
gader inom FSA, tillämpar skriven isla-
misk sharia baserat på ett projekt kallat 
Förenad arabisk lag (Unified Arab Law). 
Denna lagsamling, som både handlar 
om statens säkerhet och om islamisk 
sharia, skrevs av justitieministrar i ara-
biska diktaturer som Gaddafis Libyen, 
Mubaraks Egypten och Assads Syrien. 
Men den är inte ratificerad av något 
land. 

Inget arabiskt land stöder heller öppet 
Förenade domstolsrådet i Syrien. Dessa 
shariavänliga domstolar har juristutbil-
dade vid sidan av shariadomare, men 
endast undantagsvis en utbildad doma-
re, säger Majanni. Rådets domstolar får 
pengar av enskilda personer och organi-
sationer på Arabiska halvön. Den syris-
ka grenen av Muslimska brödraskapet 
stöder också denna satsning på att till-
lämpa skriven sharia, enligt källor i Ga-
ziantep.

I de rena shariadomstolarna, de som 
dömer i 90 procent av rättsfallen, sak-
nas oftast över huvud taget personer 
med juridisk utbildning, påpekar An-
war Majanni.

– En del shariadomare har bara gått 
sex år i skolan. 

Med stöd av Koalitionen och enskilda 
förmögna finansiärer i Kuwait snabbut-
bildas nu shariadomare i Gaziantep.

– Det ställs inga krav på att kursdelta-

garna ska vara jurister i botten. Efter sju 
dagar är deras utbildning klar, säger An-
war Majanni.

EN ANNAN OPPOSITIONELL, Bassam 
al-Kuwatli, som nyligen petats som av-
delningschef för Koalitionens fredsbyg-
gande sektion, är i dag rådgivare åt fle-
ra organisationer inom oppositionens 
civilsamhälle. Han ser ett problem i att 
USA:s administration engagerat sig i 
upprättandet av en poliskår i Aleppo, 
vilken samarbetar med Förenade dom-
stolsrådet. Även om dessa domstolar 
inte tillämpar sharialagarnas kropps-
straff i dag, så kanske de kommer att 
göra det i morgon, påpekar Kuwatli.

– Om någon, som gripits av den USA-
stödda polisstyrkan i Aleppo, kommer 
att dömas till spöstraff av dessa dom-
stolar, finns det folk i Obama-adminis-
trationen som kommer att ryka. Dessa 
domstolar har inte tagit bort spöstraff 
eller handamputationer från straffsat-
serna. De har infört ett moratorium för 
kroppsstraff, men det kan ju hävas när 
som helst. n

Fotnot: Sharia, islamisk lag, betyder 
vägen som leder till vatten. Islamiska 
modernister menar att sharian stän-
digt måste omtolkas efter nya omstän-
digheter. Men ortodoxa, som salafis-
tiska eller wahhabitiska teologer i 
Saudiarabien, tolkar sharian bokstav-
ligt. Men det finns många varianter av 
islamisk fundamentalism och bland 
islamister tolkas sharia på olika sätt. 
Sharians hudud-brott är brott som an-
ses fastslagna av Gud. Hudud är plu-
ral för had som betyder gräns. Till 
hudud-brotten hör äktenskapsbrott, 
otukt, förtal om otrohet, avfall från 
islam, stöld, stråtröveri och alkohol-
förtäring. Bokstavstroende tillämpar 
dödsstraff för vissa hudud-brott och 
kroppsstraff för andra.

och sjutton olika brigader i FSA stöd-
de oss. Men när domstolen började sitt 
arbete blev vi utsatta för bombhot. Ett 
shariaråd utfärdade en order om att vi 
skulle gripas. Då backade FSA-brigader-
na från sitt löfte om att skydda oss. FSA 
bad oss i stället tillämpa sharia. De vil-
le inte hamna i konflikt med shariarådet 
och de brigader som stöder det, säger 
Anwar Majanni. 

DET SOM GÖR LIVET särskilt farligt på  
oppositionens område – förutom regi-
mens attacker – är jihadisterna i ISIS (Is-
lamiska staten i Irak och Sham, det vill 
säga det arabiska namnet för Levanten),  
som är en förgrening av al-Qaida. ISIS 
tillhör inte FSA utan angriper tvärt om 
andra miliser. Därför kan inte Majannis 
organisation få vidareutbildning i norra 
Syrien.

– Det är för farligt när jihadister från 
ISIS försöker ta över kontrollen av 
gränsstationerna, säger Razan Shalab 
al-Sham, platschef i Gaziantep för en 
syrisk-amerikansk organisation, Syri-
an Emergency Task Force. Denna unga 
kvinna hjälpte tidigare i år senator John 
McCain över gränsen till rebellernas sida 
i Syrien.

– Vi vill ge syriska domare, advokater 
och poliser utbildning i mänskliga rät-
tigheter, internationell humanitär rätt, 
övergångssystemets rättsväsende, hur 
man ska integrera internationell rätt 
med syrisk lag och en djupare förståelse 
av demokrati, säger hon.

Både Razan Shalab al-Sham och An-
war Majanni har utsatts för dödshot från 
extremister. Hon beskriver ISIS som ett 
monster som skapats av Assadregimen 
för att svärta ned oppositionens rykte 
i väst. Samtidigt stöds denna al-Qaida-
gren av enskilda finansiärer, dock inte 
stater, på Arabiska halvön, heter det.

– ISIS försöker mörda kända aktivis-
ter. De stal vår revolution. Vi unga star-

Reportage Syrienkonflikten

Bassam alKu
watli, rådgivare 
åt olika organisa
tioner inom den 
syriska oppositio
nens civilsamhälle, 
vill att regeringar i 
väst hjälper mode
rata grupper på 
oppositionskon
trollerat område 
att upprätta öar 
av stabilitet inne i 
Syrien, med fung
erande domstolar, 
polisväsende och 
skolor för barnen.

Det Stockholmsbaserade ILAC, 
International Legal Assistance 
Consortium, har inlett ett sam-
arbete med den syriska opposi-
tionens Samordningskommitté 
för hjälpinsater (Assistance Co-
ordination Unit, ACU, en del av 
Koalitionen). ILAC har sponsrat 
ett möte i Istanbul med deltagare 
från ett tiotal olika domstolsråd 
(Judicial Councils). Mötet anord-
nades på initiativ av ACU och det 
Fria oberoende domstolsrådet 

som vill ha en fortsatt tillämp-
ning av syrisk civillagstiftning 
på så kallade befriade områden. 
Representanter för råd som till-
lämpar skriven islamisk sharia och 
Förenad arabisk lag var också 
inbjudna.

– Dialogen handlar om vikten av 
att behålla ett enat rättssystem, 
säger ILAC:s biträdande general-
sekreterare Agneta Johansson.

– Tanken var att försöka få do-
marna som yrkesgrupp att själv 

diskutera och förhoppningsvis 
enas om så mycket som möjligt 
för att i förlängningen bli en star-
kare professionell röst gentemot 
politiker och olika miliser, säger 
hon. 

Bassam al-Kuwatli som nyligen 
sparkats från sin position som 
chef för ACU:s fredsbyggande 
arbete är kritisk till de grupper 
som vill tillämpa så kallad förenad 
arabisk lag av flera skäl:

– De påstår att de fyller ett va-

kuum, men skapar i själva verket 
ett vakuum när de inte tillåter 
vanliga civila domare att döma 
utifrån syrisk lagstiftning. De häv-
dar att de har generell legitimitet, 
men verkar bara i kraft av vapnens 
makt. De tillåter inte kvinnliga do-
mare eller domare från icke-mus-
limska minoriteter. Det kan bidra 
till Syriens delning. Man kan inte 
tillämpa en lag som är oaccepta-
bel för minst 40 procent av den 
syriska befolkningen, säger han.

ILAC OCH ACU

» 
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handfallen och det ändå behöver göras 
något för att rädda människor.

Kofi Annan, som arbetade hårt för att 
reformera FN, ville att R2P skulle övergå 
från att vara ett begrepp till att bli en 
rättslig princip. 2005 när FN:s general-
församling diskuterade hur en reforme-
ring av FN kunde ske togs frågan om R2P 
upp. De flesta länderna var emot att det 
skulle bli en gällande rättslig princip ef-
tersom de befarade att mäktiga länder 
kunde få ett carte blanche att själva be-
stämma när de vill eller inte vill använda 
våld. Begreppet diskuterades sedan 
mycket inom folkrättsdoktrinen de 
kommande tre, fyra åren.

LIBYEN VISAR EN NY VÄG

– Så inträffade Libyenfallet. Och det var 
enormt viktigt, eftersom säkerhetsrådet 
lyckades anta en resolution (Ryssland 
och Kina la ner sina röster). Resolutio-
nen tillät visserligen inte användning av 
våld men däremot att det upprättades 
en flygförbudszon över Libyen och vissa 
andra åtgärder, säger Said Mahmoudi 
och fortsätter:

– Här stod för första gången begrep-
pet: ”responsibility to protect”. Vi var 
väldigt glada att för första gången hade 
begreppet använts i en resolution. Det 
höll på att bli en princip!

Diskussionen i säkerhetsrådet gick ut 
på att man skulle vidta åtgärder för att 
Khadaffi inte skulle använda våld mot 
den egna befolkningen. Men utveckling-
en på marken blev något helt annat när 
länder som Storbritannien och Frankri-
ke gav vapen och bistod med rådgivare. 
De bidrog aktivt till att landets regering 

Syrienkonflikten inleddes i febru-
ari 2011 med fredliga demon-
strationer. Det fanns en utbredd 

förväntan att det skulle gå som i flera 
andra arabiska länder, att härskaren 
skulle lämna över makten. Men presi-
dent Assad avgick inte utan tog till våld 
mot landets befolkning. Tusentals civila 
har sedan dödats och fortsätter att dö-
das.

– Vår förhoppning var att säkerhetsrå-
det skulle intervenera som det gjorde i 
Libyenfallet 2009. Men Kina och Ryss-
land valde att lägga in sina veton mot var-
je försök att ge tillstånd att använda våld 
eller andra åtgärder mot regimen i Syri-
en. Därmed har inbördeskriget kunnat 
fortsätta, konstaterar Said Mahmoudi, 
professor i internationell rätt vid Stock-
holms universitet.

En central fråga som experter på folk-
rätt och politiker diskuterat i Syrienfal-
let handlar om länders skyldighet att 
skydda civilbefolkningen i konfliktdrab-
bat land, responsibility to protect, R2P.

Det är ett begrepp, inte en princip, 
som diskuterats flitigt under 2000-talet. 
Diskussionen har sin bakgrund i en 
kommissionsrapport som presentera-
de en ny tanke inom folkrätten med an-
ledning av bombningen av Kosovo 1999; 
då Nato bombade Jugoslavien utan till-
stånd av säkerhetsrådet och helt emot 
FN-stadgan. Formellt sett stred bomb-
ningen mot FN-stadgan, som förbjuder 
användning av våld förutom när det är 
fråga om självförsvar eller det finns till-
stånd från säkerhetsrådet. Det kan dock 
finnas ett behov av en rättslig möjlighet 
att agera i den situation när världen står 

Folkrätten har en grundläggande betydelse för hur Syrienkonflikten ska 
kunna lösas. Said Mahmoudi varnar för en övertro på vad våldsanvändning 
kan åstadkomma i dag.

TEXT OCH FOTO TOM KNUTSON

Folkrätten och 
Syrienkonflikten

”Även om 
säkerhets-
rådet eller 

några andra 
länder 

bestämmer 
sig för att 
använda 
våld, så är 

situationen 
i Syrien 

sådan att an-
vändningen 
av våld inte 

leder till 
något bra.”
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störtades, något som inte hade stöd i sä-
kerhetsrådets resolution.

– Ryssland och Kina kände sig lurade 
efteråt. De ansåg att dessa länder agerat 
utanför det mandat som säkerhetsrådet 
hade gett. Det är en tolkningsfråga, men 
jag tycker att både Storbritannien och 
Frankrike gjorde en extensiv tolkning av 
mandatet, men det var en tolkning som 
inte var utan grund, säger Said Mahmou-
di.

VÅLD HJÄLPER INTE

Händelserna i Libyen gjorde att när frå-
gan om Syrien aktualiserades 2011 så sat-
te Kina och Ryssland, bland annat men 
inte enbart på grund av Libyen-erfaren-
heten, käppar i hjulet för säkerhetsrådet 
och ville inte gå med på användning av 
våld. Det som hände i Syrienfallet visar 
att R2P inte är en princip utan fortfaran-
de bara ett begrepp.

För två år sedan kritiserade Mahmoud 
Ryssland eftersom han tyckte att det då 
var dags att ge tillstånd till våldsanvänd-
ning, som man gjorde i Libyen i enlighet 
med R2P. 

– Men i dag med tanke på vad som har 
hänt så vet jag att det är en omöjlighet. 
Även om säkerhetsrådet eller några an-
dra länder bestämmer sig för att använ-
da våld, så är situationen i Syrien sådan 
att användningen av våld inte leder till 
något bra. Det kan bli värre med tanke på 
alla grupperingar, säger Said Mahmou-
di.

För två år sedan var det två tydligt av-
gränsade parter: civilbefolkningen och 
regimen. Mahmoudi konstaterar att 
i dag stöder Qatar, Saudiarabien, Iran, » 

Said Mahmoudi 
höll ett föredrag 
arrangerat av 
Advokater utan 
gränser om folk
rättens betydelse 
för den pågående 
konflikten i Syrien.
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USA, Frankrike och Storbritannien ak-
tivt olika grupperingar i Syrienkonflik-
ten. Den folkrättsliga frågan är om det är 
lagligt och möjligt för andra länder att 
lägga sig i ett lands inre angelägenheter?

– Svaret är att enligt folkrätten får an-
dra länder bidra när folket i ett land står 
emot en diktatorisk regim, säger Said 
Mahmoudi. 

Bidraget kan vara i form av pengar, po-
litiskt stöd, rådgivning, information/un-
derrättelsebidrag, men inte soldater el-
ler vapen.

– Vi vet dock att Iran skickar vapen till 
Assad helt i strid med en FN-resolution. 
Iran har även soldater och befäl som stri-
der och utbildar civilbefolkningen, sä-
ger Said Mahmoudi och tillägger att USA, 
Storbritannien och Frankrike bistår 
med underrättelser och ekonomiskt 
stöd. 

– Men de gör inte något som strider 
mot folkrätten vad jag vet. De har inte 
marktrupper men om de har säkerhets-
agenter som strider är det mot folkrät-
ten, men det vet jag inte. 

OM KEMISKA VAPEN

Användning av kemiska vapen är total-
förbjudet enligt folkrätten. Förbudet 
gäller dock inte tillverkning eller lagring. 
Den konvention, som förbjuder tillverk-
ning, lagring och användning av kemva-
pen, har ratificerats av 160 länder. Syrien 
hade inte skrivit under och därför var 
landet inte rättsligt bundet av avtalet. I 
september 2013 upptäcktes att någon 
använt kemiska vapen i Syrien. På ryskt 
initiativ anslöt sig Syrien till avtalet och 
landet tvingades att börja förstöra arse-
nalen.

– USA agerade klokt som accepterade 
den här lösningen. I stället för att accep-
tera det tryck som skapats av att med 
våld slå till var president Obama tillräck-
ligt cool. Även om omvärlden slår till och 
dödar president Assad så är regimen 
kvar. Då är det bättre att ta tillfället i akt 
att bli av med de här hemska vapnen.

MEDIERNAS RAPPORTERING

När avtalet om de kemiska vapnen blev 
offentligt rapporterades genomgående 

i medier om besvikelse över den poli-
tiska lösningen i stället för en våldslös-
ning.

– ”Väst har givit upp för Rysslands på-
tryckningar”, hette det. Man blir förvå-
nad över den inställningen, att det på så 
många tidningars ledarsidor krävs att 
man ska ta till våld, säger Said Mahmou-
di som menar att 1945 när FN-stadgan 
skrevs och man hade de bistra krigserfa-
renheterna så ville man undvika att an-
vända våld som en lösning i internatio-
nella relationer och konflikter. Därför 
skrevs att våld endast får användas i 
självförsvar eller när säkerhetsrådet ger 
tillstånd. Allt annat är otillåtet. Men från 
1990-talet och framåt så finns det en ten-
dens i internationella relationer att vilja 
mjuka upp det här förbudet att använda 
våld.

– Vi har ett dilemma. Personligen tyck-
er jag att det är bra att omvärlden reage-
rar, men samtidigt tycker jag att öppnar 
man för ökad våldsanvändning så finns 
det en risk att den bristfälliga ordningen 
gör det sämre än vad det är i dag. n

Reportage Syrienkonflikten

På ett seminarium arrangerat av Advokater utan gränser den 2 oktober på Setterwalls advokatbyrå i Stockholm diskuterades folkrättens betydelse för det 
pågående inbördeskriget i Syrien.

”Svaret är 
att enligt 

folkrätten 
får andra 

länder 
bidra när 
folket i ett 
land står 
emot en 

diktatorisk 
regim.”

» 



TOLKNING & ÖVERSÄTTNING

SPRÅKSERVICE SVERIGE AB
Box 17007
200 10 Malmö
info@sprakservice.se
www.sprakservice.se

HUVUDKONTOR
Föreningsgatan 15
211 44 Malmö
Tel 0770-457 458
Fax 040-28 62 01

LOKALKONTOR
Gröndalsvägen 34
117 66 Stockholm
Tel 0770-457 458
Fax 08-651 55 24

TOLKNING & ÖVERSÄTTNING
Känsla för kommunikation. Språkservice erbjuder professionella tolk- och översättnings-

tjänster i över 200 språk och dialekter för alla situationer. 6 000 tolkar och översättare 
i 200 språk står till ditt förfogande 24 timmar om dygnet året runt. Kontakta oss!i 200 språk står till ditt förfogande 24 timmar om dygnet året runt.i 200 språk står till ditt förfogande 24 timmar om dygnet året runt.i 200 språk står till ditt förfogande 24 timmar om dygnet året runt. Kontakta oss!i 200 språk står till ditt förfogande 24 timmar om dygnet året runt.

0770 – 457 458                     www.sprakservice.se 

Kristina, 
tolkförmedlare

Fredrik, 
översättningarAzad, tolk

Amanda,
konferenstolkningar

Vladica, 
kundtjänst

Språkservice Sverige AB 
är idag Nordens största 

tolk- och översättningsföretag.

B O L A G S R Ä T T  S U N D S VA L L  A B Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

+  F I R M A R Ä T T  +  O M B U D  V I D  B O L A G S V E R K E T  +  K A L L E L S E R  +  L A G E R B O L A G  +  F Ö R G R A N S K N I N G  +  E X P R E S S A N M Ä L A N

ALLTID TILLGÄNGLIGA
ANDERS LARSSON, jurist
Direktnr 060-16 81 51. Mobil 070-211 76 74
E-post anders.larsson@bolagsratt.se

FREDRIK LOVÉN, jurist
Direktnr 060-16 81 52. Mobil 070-385 10 90
E-post fredrik.loven@bolagsratt.se

TOTTE DAHLIN, jurist
Direktnr 060-16 81 53. Mobil 0703-19 81 53
E-post totte.dahlin@bolagsratt.se

MARINA JONSON, jurist
Direktnr 060-16 81 54. Mobil 070-109 37 06
E-post marina.jonsson@bolagsratt.se

Inför julruschen

• värdering och försäljning av lösöre

• auktoriserade värderingsmän

• avveckling av hela hem  

  (transport, flyttstädning med mera)

Sveavägen 116, Stockholm  •  www.metropol.se  •  08-673 48 90  •  info@metropol.se

• kostnadsfria hembesök

• bouppteckningsvärderingar

• snabb hantering & tydlig redovisning

• månadskvalité och veckoauktioner

Din partner vid avveckling av lösöre eller hela hem



28 Advokaten Nr 8 • 2013

D en colombianske människo-
rättsadvokaten Alirio Uribe 
Muñoz arbetar för Ccjar, en 

juristorganisation som erbjuder rätts-
hjälp åt människor som drabbats av MR-
kränkningar. Nyligen var han på besök 
i Sverige som en del av en resa till olika 
länder i Europa för att möta represen-
tanter för olika regeringar och för att be-
skriva situationen för de mänskliga rät-
tigheterna i Colombia och de pågående 
fredsförhandlingarna.

Uribe berättar att i Colombia finns det 
inte något formellt advokatsamfund. 
Det är staten som utfärdar advokatlegiti-
mationer och advokaterna saknar skydd 
i någon större utsträckning. Advokatkå-
ren är relativt svagt organiserad. I landet 
finns det cirka 150 MR-advokater som är 
verksamma i olika organisationer. Att 
arbeta som MR-advokat är förenat med 
livsfara. Alirio berättar att under de se-
naste tio åren har det mördats mer än 
fyrahundra advokater i Colombia. Un-
der de senaste tre åren har tvåhundra 
MR-försvarare mördats. Under årets sex 
första månader så mördades trettiosju 
MR-försvarare. 

OMFATTANDE AVLYSSNING

Som så ofta i Colombia finns det en dub-
belhet, konstaterar Uribe Muñoz, och 
berättar att Colombia något förvånande 
har ett på ytan bra statligt system för att 
skydda MR-försvarare, med moderna 
bilar, skyddsvästar etc. Alirio, som har 
tagit emot mordhot, har själv skydd från 
staten, bland annat färdas han i skyd-
dad bil och hans hem är försett med sä-
kerhetsdörr. Tidigare hade han chaufför 
men eftersom han rapporterade om allt 
Alirio gjorde har han numer valt att inte 
länge ha en chaufför. 

Alirio och hans organisation är vana 
vid att övervakas. DAS, Colombias säker-
hetstjänst, övervakade och avlyssnade 
under lång tid Ccjar. 

Det hela avslöjades så småningom och 
har fått ett rättsligt efterspel mot flera 
av de ansvariga. I november 2011 beslöt 
presidenten att DAS skulle läggas ner. 
Men Alirio säger sig vara övertygad om 
att både han och Ccjar övervakas på nytt 
av staten. Han konstaterar lakoniskt att 
han och familjen, Alirio är gift och har tre 
barn, har vant sig och på något sätt inrät-
tat sig vid att sakernas tillstånd. 

HOPPFULLA TECKEN

Men trots ett sällsynt dystert facit över 
MR-utvecklingen under flera decen-
nier så finns det vissa hoppfulla tecken 
i dag i Colombia. Det har stiftats nya la-
gar, som ska stärka MR-utsattas rättig-
heter. Det politiska läget har förändrats 
och det sker fredsförhandlingar med ge-
rillan. Alirio understryker dock att freds-
förhandlingarna inte innebär ett slut på 
kränkningarna av MR eftersom Farc-ge-
rillan endast står för en liten del av alla 
MR-kränkningar. 

Det främsta hindret mot ett Colombia 
med stärkta MR är, enligt Alirio Uribe 
Muñoz, de paramilitära grupperna som 
står för merparten av MR-kränkningar-
na. Det som kännetecknar de paramili-
tära grupperna är att de är nära lierade 

Reportage Colombia

MR-advokat i Colombia     ser hoppfulla tecken

Den väpnade konflikten mellan 
staten och gerillorna skördar 
varje år hundratals dödsoffer. 
Det nationella centret för his-
toriskt minne räknar att cirka 
220 000 colombianer har dött 
under den halvsekels långa 
konflikten. 177 000 av dessa 
är civila.  Enligt ett nationellt 
register (SIRDEC) har 78 000 
människor anmälts försvunna, 
detta är känt som en under-
drift, eftersom alla inte vågar 
rapportera om sina familje-
medlemmars försvinnande på 
grund av rädsla för förföljelse. 

Colombia plågas även svårt 

av det våld som följer i spåren 
av narkotikahandel och annan 
kriminell verksamhet.  Under 
president Juan Manuel Santos 
kan en politisk lösning skönjas 
på konflikten med gerillorna 
Fuerzas Armadas  Revolucio-
narias de Colombia (Farc) och 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). Omständigheterna är 
gynnsamma på flera punkter; 
regeringens militära framgång-
ar, en politisk agenda som på 
allvar tar sig an landets verkliga 
problem och två gerillor som 
upprepar sin beredskap att 
samtala med regeringen.

Fakta
Folkmängd: Ca 46 miljoner
Statsskick: Republik
Huvudstad: Bogotá

Källor
http://www.swedenabroad.

com
http://www.centrodememoria-

historica.gov.co/micrositios/
informeGeneral/estadisticas.
html

http://www.icrc.org/spa/
assets/files/2013/colombia-
report-2012.pdf 

COLOMBIA

Colombia utpekas ofta som ett av de länder i världen som har mest omfattande 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, MR. Även om antalet mord på MR-
försvarare är oroväckande högt finns det dock vissa hoppfulla tecken om för-
ändring.

TEXT TOM KNUTSON FOTO TT, TOM KNUTSON

Alirio Uribe 
Muñoz.
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Reportage Colombia

MR-advokat i Colombia     ser hoppfulla tecken

– Att det finns garantier för den poli-
tiska oppositionen, MR-försvarare och 
studentledare. Att det finns politiska 
planer för rättighetsområden som hälsa, 
utbildning, arbete, politiskt deltagan-
de, kvinnors rättigheter, miljö, såsom 
det borde vara. Och att inte någon ska 
mördas för att man tycker annorlunda. 

Alirio Uribe Muñoz anser också att de 
ekonomiska skillnaderna, som är myck-
et stora, måste krympa för att spänning-
arna i samhället i sin tur ska minska. Han 
hoppas att han som advokat ska få en 
mer normal advokattillvaro och ska slip-
pa leta efter försvunna människor och 
massgravar. 

– Jag vill vara arbetslös som MR-advo-
kat!, säger han och brister ut i ett stort 
leende. n

med statliga myndigheter – civila, po-
lisiära och militära. Det är en komplex 
historia att nedmontera, anser han. I 
Colombia har sextio parlamentariker 
dömts för samröre med paramilitära or-
ganisationer. De kallas ”parapolíticas”. 
Det visar att det är svårt att komma förbi 
de länkar som finns mellan den politis-
ka makten och de paramilitära organi-
sationerna.

DRÖMMEN LEVER

Vägen mot ökade mänskliga rättighe-
ter hör enligt Alirio Uribe Muñoz intimt 
samman med att den väpnade inre kon-
flikten i Colombia får ett slut eftersom 
det är den som driver på och rättfärdi-
gar de fortsatta MR-kränkningarna.

– Drömmen är att ha ett Colombia 

utan gerilla, utan paramilitära grup-
per och utan militär och polis som be- 
går MR-brott, säger Alirio, som hoppas 
att om tio år så ska den inre väpnade  
konflikten ha upphört och att det har  
etablerats ett politiskt tillstånd som 
innebär en ökad transparens, och fort- 
sätter:

Colombiansk polis 
i samband med 
en demonstra

tion med krav på 
landreformer i 
augusti 2013.

Organisationen Ccjar har funnits i 35 
år och har totalt 80 personer anställ-
da av vilka 25 är advokater. En fjärde-
del av organisationens finansiering 
kommer från egna medel ur en social 
fond, som kommer från de fall då or-
ganisationen vunnit. Tre fjärdedelar 
kommer från bistånd, bland annat 
från Sverige, England och Kanada.

CCJAR
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Gästkrönika

Hur värnar vi förtroendet för     rättsstaten
när dess     grundprinciper ifrågasätts?

Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stock-
holms universitet, konstaterar att kampanjerna 
på internet mot rättsväsendets aktörer blir mer 
omfattande och mer organiserade. Det är en 
oroande utveckling, anser Schultz, som ställer 
frågan hur vi ska värna rättsordningens integri-
tet, och de människor som uppbär den, mot or-
ganiserade hatkampanjer. 

”DET ENDA MAN ÖNSKAR är att ni alla som försvarar domen 
hamnar i en liknande situation som flickan, och sen får vi se 
om ni fortsätter att spy ur er samma vidriga galla.” Så skrev 
signaturen Daniel i kommentarsfältet på min blogg efter att 
jag framhållit att friade personer bör betraktas som oskyldi-
ga, även i sexualbrottmål. 

Det var en upprörd stämning. Svea hovrätt hade friat sex 
unga män som enligt åtalet hade våldtagit en 15-årig flicka. 
Utgången var kontroversiell och ingalunda självklar (tingsrät-
ten hade kommit till motsatt slutsats). Men rättsstatliga 
grundprinciper gäller även vid kontroversiella domar och jag 
tyckte att det var bra om någon sade det också. Det föranled-
de Daniel att framhålla att jag borde hamna i samma situa-
tion som den flicka som han ansåg utsatts för en våldtäkt.

I skalan över kränkningar som människor drabbas av på 
Internet är det här inte så allvarligt. Jag blev inte hotad och 
de obehagliga orden stannade hos mig eftersom jag är en an-
svarstagande person som förhandskontrollerar alla kom-
mentarer innan de blir publika. Det fanns de som utsattes för 
värre kränkningar.

HOVRÄTTSPRESIDENTEN, det vill säga chefen för den dom-
stol som hade meddelat den friande domen, var inte domare 

i det aktuella målet. Domstolschefen har som bekant inte nå-
got inflytande över hur andra domare dömer. I demokratier 
dikteras inte domar från högre ort. Men det bekymrade inte 
Linda Wallenberg, som startade en kampanj på Facebook 
med ett brev till hovrättspresidenten. I sällsynt råa ordalag 
beskrev hon sedan ett fiktivt övergrepp på hovrättspresiden-
ten. Det inlägget har nu spritts närmare 40 000 gånger på 
Facebook. 40 000 människor har bidragit till att sprida en 
våldtäktsfantasi rörande en person som inte haft något med 
domen att göra. Fyndig och intelligent kritik mot rättsväsen-
det eller en obehaglig brutalisering av det offentliga rum-
met? Bedöm själva.

Reaktionerna efter domen från Svea hovrätt illustrerar de 
utmaningar som rättsväsendet och andra juridiska aktörer 
står inför i informationssamhället. Ett av årets stora samtals-
ämnen har varit näthatet. Det som i folkmun kallas för näthat 
är ofta även rättsligt otillåtna yttranden: hot, förtal, föro-
lämpning eller något annat. 

När sådana brott hamnar i domstol – vilket sker med viss 
frekvens, i strid med uppfattningen att rättsväsendet kapitu-
lerat för kränkningarna på Internet – betraktas det inte sällan 
som allvarlig brottslighet. (I en bok som jag skrivit tillsam-
mans med mina medarbetare på Institutet för Juridik och 
Internet går vi igenom senare års underrättspraxis avseende 
kränkningar på Internet: Näthat: Rättigheter och möjlighe-
ter, 2013.)

MEN DET FINNS EN SIDA av näthatsdebatten som inte tilldra-
git sig lika mycket intresse. Nämligen när kampanjer av detta 
slag slår mot rättsväsendet och jurister. Att det startas Face-
book-upprop för att Högsta domstolen ska meddela pröv-
ningstillstånd i ett visst mål, eller att en åklagare ska åtala i ett 
visst fall, torde sällan påverka rättsväsendets integritet. Men 
när det övergår till att bli personcentrerade kampanjer av 
kränkande slag kan det få en annan påverkan. Jurister är ock-

GÄSTKRÖNIKÖR
MÅRTEN SCHULTZ
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så människor. (Mer eller mindre i alla fall.) Alla människor 
har en punkt där personangreppen nöter ned självkänslan 
och blir skadliga. 

Dessa utmaningar för rättsväsendet och juridiken är helt 
annorlunda i dag än de var för tjugo år sedan. Omfattningen 
av hoten för den personliga integriteten är väsensskild från 
situationen innan Internet blev ett självklart inslag i vår kom-
munikation. Globala informationsföretag har givit oss tjäns-
ter som möjliggör att uppgifter omedelbart kan spridas över 
hela världen, utan i princip några kostnader för uppgiftsläm-
naren. I dag kan alla vara publicister men till skillnad från 
den traditionella publicisten kan en person med en dator 
och en mobiltelefon i dag nå ut globalt.

Det största integritetsproblemet i dag är inte storebror 
utan lillasyster: enskilda människor, som spontant interage-
rar i löst sammankopplade grupper, till exempel i den digi-
tala erans motsvarighet till pogromen, den virala och i all-
mänhet anonyma hat- eller smutskastningskampanjen.

INTEGRITETSPROBLEM ÄR I DAG dessutom av ett annat slag. 
Socialpsykologiska och sociologiska studier visar hur bete-
endemönster kan förändras på Internet. Enligt sådana stu-
dier finns det till exempel en ökad benägenhet att tro på fal-
ska rykten i vissa digitala sammanhang. Osanna uppgifter 
om olika personer har lättare att få rot i till exempel diskus-
sionsfora på Internet. Goebbels iakttagelse om att människ-
or genomskådar de små lögnerna men sväljer en enorm fö-
rekommer numer i en inverterad form: människor tror på 
små ”fakta” men ifrågasätter de stora.

Tonläget påverkas av formerna för kommunikation via da-
torn. I sammanhang där kommunikationen i hög grad sker 
anonymt eller pseudonymt kan tonläget skruvas upp, bli 
mer tillspetsat och ibland aggressivt. Personer som hyser 
uppfattningar som i traditionella sociala sammanhang (fika-
rummet på arbetet, samtalet på puben) skulle uppfattas som 

”Goebbels iakttagelse om att människor genomskådar 
de små lögnerna men sväljer en enorm förekommer 
numer i en inverterad form: Människor tror på 
små ’fakta’ men ifrågasätter de stora.”

extrema kan i Internetmiljöer påverkas i en än mer extrem 
riktning genom ömsesidig bekräftelse och en genom interak-
tionen med meningsfränder upptrissad stämning.

I KÖLVATTNET AV FRIANDE DOMAR i sexualbrottmål bildar 
de här tendenserna allt oftare en perfekt storm. Det är bara 
att räkna upp några kända domar från senare tid så blir bil-
den tydligare: Stureplansfallet, otrohetskontrollen, vinflas-
kan och nu senast Tenstafallet. Det tycks mig också som att 
kampanjerna mot rättsväsendets aktörer blir mer omfattan-
de och mer organiserade. Det är en oroande utveckling. Och 
det är kanske något som rättsordningens aktörer behöver 
fundera kring. Hur skyddar vi rättsordningens integritet, och 
de människor som uppbär den, mot organiserade hatkam-
panjer? Hur värnar vi förtroendet för rättsstaten när dess 
grundprinciper ifrågasätts?

Mårten Schultz 

Professor i civilrätt

Hur värnar vi förtroendet för     rättsstaten
när dess     grundprinciper ifrågasätts?

GÄSTKRÖNIKÖR
MÅRTEN SCHULTZ
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Signalspaning, registrering, telefonavlyssning, 
kameraövervakning,  buggning …  Befintliga 

tvångsmedel har gett en vidare användning och 
nya kommer till för att bekämpa brott. Övervak
ningen har ökat dramatiskt och därmed risker
na för otillåtna integritetskränkningar. Men har 
kontrollfunktionerna och de myndigheter som 
ska bevaka den enskildes intressen hållit jämna 

steg med utbyggnaden av övervaknings
samhället? Hur ser kontrollmyndig  

heterna på sin roll och funktion?
TEXT NILS FUNCKE FOTO ISTOCKPHOTO, TT

Övervakarnas   övervakare

Fokus Övervakning
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Övervakarnas   övervakare

Fokus Övervakning
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Fokus Övervakning

ej, och jag förstår inte varifrån den själv-
bilden kommer, svarar chefs-JO Elisabet 
Fura på frågan om Sverige är världsbäst 
på mänskliga rättigheter.

De nio åren som domare i Europa-
domstolen för mänskliga rättigheter har 
gett henne perspektiv. Sverige är inte 
sämst men heller inte bäst och alla kan bli 

bättre på mänskliga rättigheter menar hon.
– När stater inför nya tvångsmedel framställs det alltid 

som nödvändigt och att det sker i ett vällovligt syfte. Så är 
det säkerligen många gånger också 
men jag tycker att vi alltför sällan 
ställer oss frågan om det inte finns 
mindre ingripande åtgärder för att 
nå samma syfte.

Ett exempel där Elisabet Fura 
är tveksam till om myndigheter-
nas befogenheter gått för långt är 
signalspaningen. Den utgör enligt 
hennes uppfattning ett mycket all-
varligt och långtgående ingripan-
de i privatlivet.

– Det finns en risk att vi blir fart-
blinda. Enstaka händelser kan få 
lagstiftaren att alltför snabbt rusa 
iväg och glömma bort att det kan 
gå ut över andra grundläggande 
värden som integriteten och ytt-
randefriheten.

Elisabeth Fura accepterar inte argumentet att det inte är 
någon fara med övervakningen av internet för den som har 
”rent mjöl i påsen”. President Obama borde under sitt Sve-
rigebesök fått stark kritik för att han hävdade att USA inte är 
intresserat av vad vanliga svenskar säger till varandra.

– Det avgörande är att möjligheten finns där, menar Elisa-
bet Fura som befarar att när en möjlighet väl finns så kom-
mer den förr eller senare att användas. Hon ser också en risk 
att till exempel register som upprättas för ett visst ändamål 
används även för andra syften.

PENDELN HAR SLAGIT ÖVER

Artikel 8 i Europakonventionen om integritetsskydd syftar i 
första hand till att freda den enskilde från omotiverade och 

onödigt långtgående ingripanden från samhället, staten. 
Diskussionen om övervakningssamhället har nu glidit över 
till att mer handla om vad enskilda gör mot varandra.

– Pendeln har slagit över. Europadomstolen har slagit fast 
att staterna måste ge enskilda medel att freda sig mot andra 
enskilda. Det är rimligt men risken är att vi glömmer bort och 
inte ser på den statliga övervakningen med samma allvar. 
Därmed riskerar vi att förskjuta toleransnivån för vad staten 
får göra, befarar hon.

Skyddet för integriteten bör och kan säkerligen förbättras 
enligt Elisabet Fura. Men hon är tveksam till om ny och utökad 

lagstiftning verkligen är bästa vägen 
för att komma åt det så kallade ”nät-
hatet”. De möjligheter som befint-
liga lagar ger bör uttömmas först.

Instagrammålet i Göteborg där 
två unga flickor dömdes för grovt 
förtal är ett exempel.

– Det finns de som sagt att så 
unga barn inte ska behöva figure-
ra i en domstol. Men då glömmer 
man lätt de 38 offren för förtalet 
som måste kunna få upprättelse, 
förklarar hon.

MÅSTE HA EN HELHETSSYN

Justitieombudsmannen granskar 
myndigheterna efter anmälningar 
från enskilda, men också genom 

egna initiativ och inspektioner.
– Genom vår verksamhet får vi en inblick i hur myndighe-

terna använder hemliga tvångsmedel. En fråga som JO ak-
tualiserat gäller den gråzon som finns mellan brottsprovoka-
tion och bevisprovokation. Enligt gällande lag är det tillåtet 
för polisen att provocera någon att göra saker som bevisar 
att ett brott begåtts men inte att provocera någon att begå 
själva brottet. Jag menar att den gränsen bör göras tydligare 
i lagen, förklarar hon.

Elisabet Fura har avgjort mål i Europadomstolen om just 
brottsprovokation, där domstolen slagit fast att man mås-
te ha en helhetssyn över såväl en brottsutredning som den 
efterföljande rättegången för att avgöra om rättssäkerhets-
garantierna fungerat. Det måste tydligt framgå hur utred-
ningen bedrivits och om det förekommit provokationer för 

ANVÄNDNINGEN AV HEMLIGA TVÅNGSMEDEL

Hemlig telefonavlyssning 
enligt rättegångsbalken per år
1983:   435
1993: 345 
2003:   531
2010:  2 531

Elisabet Fura.

”Det finns en risk att vi 
blir fartblinda. Enstaka 

händelser kan få lagstifta-
ren att alltför snabbt rusa 
iväg och glömma bort att 
det kan gå ut över andra 
grundläggande värden 

som integriteten och 
yttrandefriheten.”

Elisabet Fura

Genom sin verksamhet får JO en inblick 
i hur myndigheterna använder hemliga 

tvångsmedel. En fråga som JO aktualiserat 
gäller den gråzon som finns mellan brotts

provokation och bevisprovokation.

Tillstånd enligt 2007 års preventivlag åren 
2008–2011 för polisen och Säkerhetspolisen
Hemlig teleavlyssning och teleövervakning: 115
Hemlig teleövervakning:  20
Hemlig kameraövervakning:   8
SUMMA:     143

Tillstånd enligt 2008 års utredningslag åren 
2009–2011 för Säkerhetspolisen
Hemlig teleavlyssning och teleövervakning: 86
Hemlig teleövervakning:  64
Hemlig kameraövervakning:   23
SUMMA:     173



3535Advokaten Nr 8 • 2013

Fokus XxX

Säkerhets- och 
integritets- 
skydds - 
nämnden 
– vänd!

Hemlig kameraövervak-
ning enligt rättegångs-
balken per år
1997:   43
2007:  51
2010:  99

Hemlig rumsavlyssning 
åren 2008–2011
Öppna polisen:  153
Tullen:   19
Säkerhetspolisen:  45
SUMMA:   217

att säkra bevis respektive om provokationer fått någon att 
begå ett brott.

– Hur ska den åtalade annars kunna få en rättvis rättegång 
och kunna försvara sig på ett effektivt sätt? frågar hon sig re-
toriskt.

SKA BLI ÄNNU BÄTTRE

JO beskrivs ibland som en tiger utan klor. Det är en jämfö-
relse som stämmer så tillvida att det är sällsynt att JO tar 
fram klon och väcker åtal mot en tjänsteman som begått 
fel.

– Det är viktigt att vi har en åtalsmöjlighet vi kan använda 
vid särskilt grova eller flagranta fall, men fortsätter hon:

– Jag tror mer på konstruktiv kritik. Att vi samtidigt som 
vi kritiserar något vi sett också försöker få myndigheten att 
fundera över hur den kan arbeta för att undvika att upprepa 
samma fel igen. Vi för nu en intern diskussion hos oss hur 
vår dialog med myndigheterna ska kunna bli ännu bättre, 
förklarar Elisabet Fura som nu varit chefs-JO under drygt 
ett år. n

Fokus Övervakning

1952. I lag ges Säkerhetspolisen möjlighet att avlyssna 
telefoner.
1969. Provisorisk lag införs för att komma åt narkotika-
brottslingar. Polisen får rätt att avlyssna telefoner för 
viss grov narkotikabrottslighet.
1996. Lag om hemlig kameraövervakning införs och 
därmed ett nytt hemligt tvångsmedel. Lagen infördes 
på försök men förlängdes flera gånger tills bestämmel-
serna infördes i rättegångsbalken och lagen upphörde.
2004. Offentliga ombud införs. Syftet är att de ska 
beakta ett allmänt integritetsintresse. Samtidigt utöka-
des möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel 
genom att en s.k. straffvärdesventil infördes. Ändringen 
innebar också att även telefoner som en misstänkt kun-
de tänkas ringa från eller till fick avlyssnas och inte bara 
telefoner som tillhörde den misstänkte.
2008. Lag om hemlig rumsavlyssning införs liksom 
2007 års preventivlag. Därmed blev buggning tillåten 
liksom att i preventivt syfte använda hemliga tvångs-
medel. Samma år startar Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden sin verksamhet.
2009. 1952 års tvångsmedelslag ersätts av 2008 års 
utredningslag. 
2009. Lag om signalspaning i försvarsunderättelseverk-
samhet införs.
2013. Utöver Regeringskansliet och Försvarsmakten får 
nu även Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen be-
gära att signalspaning genomförs.

NÅGRA ÅRTAL
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Fokus Övervakning

Den har ett hopplöst namn, ett svårt uppdrag 
och levde fram till avslöjandet av registret 
över romer en synnerligen anonym tillvaro.

 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) starta-
des 1 januari 2008. Uppgiften var då begränsad till att 
granska dels om brottsbekämpande myndigheter an-

vänder hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsiden-
titeter i enlighet med lagar och andra bestämmelser, dels 
om Säkerhetspolisen följer gällande bestämmelser för sina 
register.

– Det är ”trevligt” att vår verksamhet uppmärksammas, 
säger nämndens ordförande, före detta lagmannen vid Hel-
singborgs tingsrätt, Sigurd Heuman och markerar ordet 
trevlig eftersom omständigheterna som satt SIN i fokus får 
betraktas som allt annat än trevliga.

Det register över kringresande som polisen i Skåne fört 
utreds nu av SIN. Normalt brukar SIN inte ha några problem 
att få information från den öppna polisen som nu även den 
står under nämndens tillsyn.

– Även om jag har förståelse för att den pågående förun-
dersökningen inte får störas av vår tillsyn tycker jag polisen 
kunde ge oss mer information. Det gäller bland annat frågan 
om varför registret upprättades, dess ändamål, samt vilken 
brottslighet som man ville bekämpa med hjälp av det, säger 
Sigurd Heuman.

TENDENS TILL ÖKNING

Han tycker också att polisen borde ha nämnt att registret 
fanns när SIN för några år sedan frågade landets polismyn-
digheter vilka register de förde.

Registret med främst romer har lett till att antalet enskil-
da som vill att SIN ska granska om de finns i polisens register 
nu ökar.

– Normalt får vi varje år in ett 60-tal framställningar från 
enskilda som till exempel vill veta om polisen behandlat 
uppgifter om dem på ett lagenligt sätt. Nu ser vi en tendens 
till ökning.

Enligt Heuman leder denna granskning till omkring fem 
påpekanden per år.

– I de flesta fall handlar det om att uppgifter inte gallrats, 
inte tagits bort, enligt gällande regler. Även om det sker säl-
lan förekommer det också att vi hittar uppgifter om enskilda 
i registren som överhuvudtaget inte bort föras in. I vissa fall 
lämnar vi över ärendet till Justitiekanslern som får ta ställ-
ning till om personen ska få skadestånd för den felaktiga 
hanteringen.

BRISTANDE KUNSKAP

Antalet fall som SIN lämnat vidare till JK uppgår under de 
senaste åren till sex. Någon olaglig registrering som SIN upp-
täckt har inte blivit föremål för domstolsprövning.

SIN:s huvudsakliga instrument för att få polisen att korri-
gera fel är påpekanden.

– Polisen lyssnar. Men visst händer det att vi vid uppfölj-
ningar ser att dåliga rutiner eller felaktig hantering fortfa-
rande förekommer.

Det framstår som ett evighetsarbete. Ett sisyfosarbete att 
rulla stenen upp för berget gång på gång på gång.

– Vi ska ha klart för oss att de lagar och föreskrifter som 
styr polisens registerhantering liksom användningen av 
hemliga tvångsmedel är komplicerade, säger Sigurd Heu-
man.

Mycket av den felaktiga användningen beror på bristande 
kunskap enligt Heuman. Men det händer också att poliser 
ertappas med att ha gjort olagliga sökningar i registren över 
sina exfruars nya män och andra sökningar som inte har 
med tjänsten att göra.

– Upptäcker vi något som vi tror kan vara en brottslig gär-
ning så anmäler vi det till åklagare. Jag erinrar mig ett fall 
där en åklagare underlät att meddela en person att denne 
hade varit utsatt för hemlig kameraövervakning trots att åtal 
väckts mot personen, berättar Sigurd Heuman.

VIKTIG RÄTTSSÄKERHETSGARANTI

Registerhanteringen är känslig. Det handlar inte minst om 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Sigurd Heuman.

EBM kritiseras 
för avlyssnat 
advokatsamtal
Ekobrottsmyndig-
heten (EBM) borde 
omedelbart ha för-
stört ett avlyssnat 
telefonsamtal, där 
en misstänkt talade 
med sin tidigare 
försvarare. Det ut-
talade SIN tidigare i 
år. SIN har, på eget 
initiativ, gått ige-
nom tio avslutade 
ärenden där Eko-
brottsmyndigheten 
i Stockholm använt 
hemliga tvångsme-
del, bland annat te-
leavlyssning. SIN 
konstaterar i sitt ut-
talande att Eko-
brottsmyndighe-
tens hantering av 
hemliga tvångsme-
del för det mesta är 
tillfredsställande, 
men pekar också på 
ett par brister.

Åklagarna dokumenterar inte 
tvångsmedelsanvändning tydligt
Det är vanligt att det inte framgår tydligt av förun-
dersökningsprotokollet att hemliga tvångsmedel 
har använts i brottsutredningen. Det visar Säker-
hets- och integritetsskyddsnämndens (SIN:s) 
granskning tidigare i år. SIN har granskat hur 20 § 
förundersökningskungörelsen (1947:948) tilläm-
pas. I bestämmelsen föreskrivs att beslut om upp-
gifter som rör användning av tvångsmedel ska an-
tecknas i förundersökningsprotokollet.
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Data- 
inspektionen 
– vänd!

Fokus Övervakning

att det är så lätt att låta fler ta del av de databaserade uppgif-
terna. Sigurd Heuman ser också en fara i att registren börjar 
leva sitt eget liv.

– Har man inte en bra intern kontroll på myndigheterna 
är att det lätt att bra-att-ha-uppgifter registreras även om 
de inte har någon direkt koppling till ändamålet för regist-
ret.

Enligt gällande regler ska den som blivit föremål för hem-
liga tvångsmedel informeras om det när sekretessen bort-
fallit.

– Det är en viktig rättssäkerhetsgaranti. Den som blivit ut-
satt för till exempel hemlig telefonavlyssning ska i efterhand 
kunna bedöma och reagera mot åtgärden. Underrättelse-
skyldigheten har också en återhållande verkan på hur de 
hemliga tvångsmedlen används.

SIN har gjort en granskning av hur åklagarna lever upp 
till kravet på underrättelse. Det visar sig att vissa åklagare 
aldrig underrättar den drabbade medan andra alltid gör 
det. Någon förklaring till skillnaden har SIN inte kunnat 
upptäcka.

– Vi har uppmanat Åklagarmyndigheten att ta fram tydli-
ga riktlinjer så att åklagarna tillämpar bestämmelserna på 
ett mer likartat sätt, säger Sigurd Heuman.

RISK ATT TREDJE MAN DRABBAS

Utökningen av antalet olika tvångsmedel liksom även utök-
ningen av antalet tillfällen där de får användas har gått i 
raskt tempo de senaste 10–15 åren. Ett exempel är att antalet 

tillstånd till hemlig teleavlyssning har ökat och att buggning, 
hemlig rumsavlyssning, har införts.

– Därmed uppstår en risk att tredje man drabbas och det 
kan uppstå ett allvarligt integritetsintrång. Det vi sett och 
ser mycket allvarligt på är när samtal mellan en försvarare 
och en misstänkt blir föremål för avlyssning. Det får helt 
enkelt inte ske och sådan avlyssning ska omedelbart avbry-
tas och bandupptagningar förstöras. 

SIN har upptäckt ett fall där en åklagare, trots att hon vis-
ste om att det handlade om ett samtal mellan en misstänkt 
och en advokat, inte avbröt avlyssningen. Saken resultera-
de däremot inte i något åtal.

– Avlyssning som drabbar advokater och även journalis-
ter är något vi anser att vi behöver och ska granska ingåen-
de framöver.

ANMÄLER I FÖRVÄG

Sigurd Heuman menar att man ska vara mycket försiktig 
med att införa nya hemliga tvångsmedel eller utöka de be-
fintligas tillämpningsområde. Men de har trots allt kommit 
för att stanna.

– De behövs för att bekämpa brott och jag kan nog tänka 
mig att vi kommer att få se fler. Ett förslag som nu diskuteras 
är att låta polisen i hemlighet installera spionprogram i 
misstänktas datorer. Då skulle det bli verkningslöst att kryp-
tera till exempel e-post, och anonym surfning på internet 
skulle också bli omöjlig, säger han.

Men frågan är om tillsynen och kontrollfunktionerna har 
hållit jämna steg med utökningen av tvångsmedlen?

– Jag skulle nog vilja svara ja på den frågan, säger Sigurd 
Heuman.

RISK ATT SPECIALKOMPETENS FÖRSVINNER 

SIN började sitt arbete i januari 2008. Frågan är om nämn-
den finns kvar som självständig myndighet om lite drygt ett 
år.

– En utredning föreslår att SIN ska ingå i en nybildad till-
synsmyndighet med start den 1 januari 2015. Till en början 
ska tillsynen omfatta Säkerhetspolisen och den öppna poli-
sen men det är tänkbart att även tillsynen av kriminalvår-
den kommer att ingå. Syftet från politikerna i kommittén är 
att stärka tillsynen av polisen vilket jag välkomnar.

– Men jag tror inte att det görs bäst genom en enda stor 
myndighet. I synnerhet som myndigheten enligt utredning-
en i första hand ska granska strukturer och rutiner men inte 
gå ned på ärendenivå och heller inte granska enskilda fall. 
Det är feltänkt, enligt Sigurd Heuman som menar att det är 
genom enskilda fall som man kan blottlägga och se felaktiga 
rutiner. n 

Anslag 2013: 17,9 
miljoner
Anställda: 11
Reglering: Lag 
(2007:980) om 
tillsyn över viss 
brottsbekämpan-
de verksamhet
Uppdrag: Utövar 
tillsyn av polisen 
och Säkerhets-
polisens använd-
ning av hem-
liga tvångsmedel 
samt behandling 
av personuppgif-
ter. På begäran 
från enskild ska 
nämnden under-
söka om det före-
kommer olaglig 
registrering av 
uppgifter om den 
enskilde. Nämn-
den kontrollerar 
också polisens 
användning 
av kvalificerad 
skyddsidentitet.
Antal ärenden: 
Vid årets början 
pågick 62 till-
synsärenden som 
nämnden själv 
tagit initiativ till. 
Motsvarande an-
tal granskningar 
av Säkerhetspo-
lisens register på 
begäran av en-
skilda var 38.

SÄKERHETS- 
OCH INTEGRI-
TETSSKYDDS-
NÄMNDEN

Det register över kringresande som 
polisen i Skåne fört utreds nu av SIN. 
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Fokus Övervakning

SIN och Datainspektionens uppdrag över-
lappar till en del varandra. Ett exempel är 
polisens register över ”kringresande”. Efter-
som SIN redan hade initierat ett tillsyns-
ärende fick Sigurd Heuman och hans kansli 
ta hand om även den utredningen. Men det 
hade lika gärna kunnat bli Datainspektionen.

 Man kan diskutera om två myndigheter på det här 
sättet är bästa sättet att utnyttja skattemedel. Men 
vi för samtal med SIN om vem som gör vad så att 

vi undviker onödigt dubbelarbete, säger Datainspektionens 
generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Hon har bara varit några månader på myndigheten. När-
mast kom hon från grundlagsenheten vid Justitiedeparte-
mentet där hon varit chef. Från den positionen har hon 
kunnat se det hon beskriver som en formlig explosion vad 
gäller myndigheternas och även privata företags hantering 
av personuppgifter.

– Registren har blivit allt fler och omfattar allt fler uppgif-
ter om oss. De har kommit för att stanna och sannolikt kom-

mer ökningen att fortsätta när myndighets-Sverige går över 
till e-förvaltning, förklarar hon.

Förutom att registren blivit större innebär datoriseringen 
att de kan samordnas och samköras. Två register blir på det 
sättet tre vilket i praktiken var omöjligt med de manuella 
kortregistren. 

– Visserligen förutsätts att myndigheterna ska följa lagar 
och bestämmelser men det krävs ändå effektiva kontroll-
funktioner.

LIKA MÅNGA SOM FÖRE INTERNET

Enligt Kristina Svahn Starrsjö har utökningen av kontroll-
myndigheterna inte hållit jämna steg med ökningen av re-
gistren och behandlingen av personuppgifter i samhället.

– Datainspektionen har i dag i stort sett lika många anställ-
da som före internets genomslag. Vi måste därför prioritera 
och kan inte genomföra så många tillsynsärenden som vi 
önskar, förklarar hon.

– Tillsynen innebär ofta att vi besöker myndigheter och 
företag och slår i deras register för att se vad vi hittar. Det 
kan bli lite slumpmässigt men hittar vi något så letar vi mer 
systematiskt, fortsätter hon.

Därutöver genomför Datainspektionen bland annat så 
kallade ”skrivbordsgranskningar” där tillsynen sker genom 

Datainspektionen

Anslag 2013: 42,6 
miljoner
Anställda: 45
Reglering: 
Förordning 
(2007:975) med 
instruktion för Da-
tainspektionen
Uppdrag: Da-
tainspektionen 
ska genom till-
syn bidra till att 
myndigheters 
behandling av 
personuppgifter 
inte medför ett 
otillbörligt intrång 
i enskildas per-
sonliga integritet. 
Verksamheten 
ska koncentreras 
till frågor som kan 
anses särskilt in-
tegritetskränkan-
de. Myndigheten 
hanterar frågor 
och klagomål från 
enskilda. DI har 
också i uppdrag 
att upptäcka och 
förebygga hot 
mot den person-
liga integriteten.
Antal ärenden: 
Under 2012 
påbörjades 26 
fältinspektioner, 
114 skrivbordsin-
spektioner och 59 
enkäter. Samma 
år avslutades 43 
fältinspektioner, 
143 skrivbords-
inspektioner och 
81 enkäter. Under 
212 inkom 323 
klagomål för brott 
mot personupp-
giftslagen.

DATA-
INSPEKTIONEN
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skriftliga frågor till myndigheterna och företagen. Uppslaget 
till tillsynen kan vi ha fått genom tips eller anmälningar från 
enskilda som anser att de fått sin integritet kränkt. 

I första hand arbetar de 45 anställda vid inspektionen 
med att granska, ge råd och sprida kunskap om hur person-
uppgifter får hanteras. I sina tillsynsbeslut talar Datainspek-
tionen om när myndigheter och företag gör fel och i vissa 
fall kan den använda sig av vite. Det händer också att Datain-
spektionen polisanmäler olaglig behandling av personupp-
gifter.

– Vi är inte helt nöjda med de möjligheter vi har till hands 
för se till att myndigheter och företag gör rätt. Därför har vi 
skrivit till regeringen och uppmärksammat den på att vi be-
höver skarpare verktyg, till exempel bör vi ha möjlighet att 
utdöma sanktionsavgifter. Vi anser också att det ska bli lätt-
are för enskilda att få skadestånd, säger hon.

ÖKAD KUNSKAP BEHÖVS

En av de myndigheter som Datainspektionen ofta har gran-
skat är polisen. Senast i våras inledde Datainspektionen en 
tillsyn över deras spaningsregister.

– Polisen har stora maktbefogenheter i förhållande till all-
mänheten. De hanterar och måste få hantera även känsliga 
uppgifter om enskilda. Det gör att det är viktigt att de är var-

samma och att vi som kontrollerar är vaksamma, menar 
Kristina Svahn Starrsjö.

När det gäller uppgifter i olika patientregister dyker det 
enligt Kristina Svahn Starrsjö regelbundet upp problem.

– Trots att patientdatalagen är mer än fem år och vårdgi-
varna borde ha fungerande rutiner på plats förekommer 
det alltför ofta att vi får kännedom om att personal har möj-
ligheter att ta del av mer information om patienter än vad 
de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Vi får också sig-
naler om att personal gått in i journaler trots att de inte haft 
rätt att göra det.

Datainspektionen startade samtidigt som datalagen träd-
de i kraft 1973. Då gällde tillsynen så gott som uteslutande 
myndigheternas hantering av personregister. I dag ska Data-
inspektionen bevaka inte bara personregister utan all dato-
riserad hantering av personuppgifter i samhället, det vill 
säga såväl myndigheters som privata företags hantering och 
inte minst vad enskilda publicerar på internet om varandra.

Kristina Svahn Starrsjö vill därutöver väcka frågan om hur 
vi hanterar våra egna personuppgifter.

– Jag blir många gånger förvånad över vad enskilda publi-
cerar om sig själva. Det behövs en ökad kunskap om följder-
na när vi lämnar ut oss själva, hur uppgifterna sprids och 
kan användas av andra, förklarar hon. n 

Siun och JO 
– vänd!

Kristina Svahn 
Starrsjö.

Enligt Datainspektio
nens generaldirektör 

Kristina Svahn Starrsjö 
har utökningen av 
kontrollmyndighe

terna inte hållit jämna 
steg med ökningen av 
registren och behand
lingen av personupp

gifter i samhället.
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Fokus Övervakning

När en domstol ska besluta om användning 
av hemliga tvångsmedel deltar som regel ett 
offentligt ombud som ska bevaka integritets-
aspekterna. Tanken är att de ska bevaka inte-
gritetsintresset vid beslut om teleavlyssning, 
teleövervakning och buggning. Det är advo-
kater och före detta domare som utses till 
offentliga ombud av regeringen.

 Systemet med ombud tillämpas också när det gäller sig-
nalspaning. De särskilda integritetsskyddsombuden 
utses för fyra år i taget och har till uppgift att bevaka 

att ingen enskilds integritet kränks utan att det finns stöd för 
det i lag. 

Advokat Ghita Hadding Wiberg har varit integritets-
skyddsombud i snart fyra år och deltagit vid ett antal sam-
manträden med Försvarsunderrättelsedomstolen.

– Vi får del av det kanske allra hemligaste vi har i Sverige. 
Men så mycket kan jag i varje fall säga att jag finner vårt del-
tagande såväl värdefullt som meningsfullt. Bara det att vi är 
närvarande tror jag får till effekt att integritetsintresset be-
aktas särskilt.

Som ombud har hon rätt att ställa frågor och lämna syn-
punkter. Någon möjlighet att överklaga ett beslut har inte 
ombuden, och domstolens beslut kan överhuvudtaget inte 
föras upp i någon högre instans.

– Vår uppgift är att säga ifrån om ett tillstånd att bedriva 

Förre presidenten vid kammarrätten i 
Göteborg, Hans Jörgen Andersson, gör nu 
sina sista månader som ordförande i Siun, 
Statens inspektion för försvarsunderrättelse-
verksamheten.

 Det har känts meningsfullt och jag tycker vi fyllt och 
fyller en viktig funktion, förklarar han.

Myndigheten består av två domare och fem övri-
ga ledamöter. De fem ledamöterna är politiker som repre-
senterar Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna. 

Siun kom till efter den mycket omfattande och stundtals 
heta debatten när FRA skulle få tillgång till signalerna som 
via kabel passerar Sveriges gränser. Siun ska kontrollera att 
signalspaningen sköts enligt de regler som riksdagen fast-
ställt. De fem ska utöva tillsyn inte bara över FRA utan även 
över den försvarsunderrättelseverksamhet som FOI, FMV 
och Försvarsmakten bedriver.

– Till skillnad mot andra myndigheter som granskas med 
flera års mellanrum bedriver vi en kontinuerlig tillsyn över 
våra myndigheter. Men det är rimligt att underrättelseverk-
samheten har en mer intensiv tillsyn med tanke på riskerna 
för integritetsintrång, menar Hans Jörgen Andersson som 
sammantaget tycker att tillsynen har en sådan tillräcklig 
omfattning och ligger på en nivå som de granskade myndig-
heterna klarar av.

Hans Jörgen Andersson menar att visserligen har man 
rätt att förutsätta att myndigheterna följer gällande regler 
och föreskrifter.

– Men det är inte fel för att inte säga nödvändigt att det 
finns en kontroll. Det är så lätt att det utvecklas en kultur, 
vana, inom en organisation där avvikelser blir det normala 
och accepteras. Vem har inte hört att ”så har vi alltid gjort” 
här?

– Därför behövs någon som tittar på verksamheten uti-
från och när det gäller de myndigheter vi har tillsyn över så 
vet de att de är i en förtroendebransch och måste vårda sitt 
rykte hos allmänheten. Mitt intryck är att myndigheterna 
uppskattar det arbete vi gör, förklarar han.

FRA KRITISERAS

Varje år upprättar Siun en plan för vad som ska kontrolle-
ras. Därutöver tillkommer att Siun på begäran av enskilda 
ska kontrollera om det förekommit någon olaglig registre-
ring av deras kommunikation.

– Under mina fyra år i Siun har vi haft omkring 15–20 så-
dana förfrågningar. Vi nöjer oss inte med att fråga myndig-
heterna om de har en viss person registrerad utan åker ut 
till dem och kontrollerar direkt i deras system. I inget fall har 
vi uppdagat att någon enskild blivit utsatt signalspaningen 
på ett olagligt sätt.

– Däremot när det gäller vår kontinerliga tillsyn har vi rik-
tat kritik mot hantering av olika karaktär och omfattning, 
berättar Hans Jörgen Andersson.

I ett antal beslut de senaste åren har Siun kritiserat  

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Ombuden

Statens inspek-
tion för försvars-
underrättelse-
verksamheten
Anslag 2013: 12,2 
miljoner
Anställda: 5
Reglering: Lagen 
(2008:717) om 
signalspaning i 
försvarsunder-
rättelseverksam-
heten.
Uppdrag: Siun 
ska kontrollera 
att den försvars-
underrättel-
severksamhet 
som bedrivs av 
Försvarsmakten, 
Försvarets ra-
dioanstalt (FRA), 
Försvarets ma-
terielverk (FMV) 
och Totalförsva-
rets forskningsin-
stitut (FOI) följer 
det regelverk som 
riksdagen och re-
geringen utfärdat. 
Vid kontrollen av 
signalspaningen 
ska inspektionen 
särskilt granska 
vilka sökbegrepp 
signalspanings-
myndigheten FRA 
använder och hur 
FRA sköter för-
störing av insam-
lade uppgifter. 
Siun tillgänglig-
gör efter beslut i 
Försvarsunderät-
telsedomstolen 
de ”signalbärare” 
som FRA ska få 
tillgång till och 
vilka signaler som 
teleoperatörerna 
ska lämna till 
FRA:s samver-
kanspunkter.
Antalet ärenden: 
Under 2012 ge-
nomfördes 22 
granskningar och 
fyra kontroller 
efter begäran av 
enskilda om de 
blivit utsatta för 
otillåten signal-
spaning. 

SIUN

Siun ska kontrollera att signal 
spaningen sköts enligt de regler 

som riksdagen fasställt.
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signalspaning skulle kunna inkräk-
ta på någons integritet utan att det 
finns stöd för det. Generellt skulle 
jag vilja säga att förslagen till beslut 
är väl förberedda och att integri-
tetsaspekten tas upp, menar Ghita 
Hadding Wiberg.

OFFENTLIGT OMBUD

Advokat Percy Bratt har gjort sig 
känd som värnare av de mänskliga 
rättigheterna och den personliga 
integriteten. Under några år var han offentligt ombud i 
domstolarna vid förhandlingar om användningen av bland 
annat hemlig teleavlyssning.

–Det var väldigt svårt att överhu-
vudtaget ställa initierade frågor 
kring åklagarnas begäran om 
tvångsmedel efter de muntliga före-
dragningar vi fick. Jag tycker inte 
man ska hysa för stor tilltro till dom-
stolskontrollen. Som jag upplevde 
den då för ett antal år sedan var det 
mest kosmetika, säger Percy Bratt 
som begärde att bli och blev entledi-
gad av regeringen från uppdraget. 

Ett problem enligt Percy Bratt är 
att ombudet inte har ett uppdrag från och kontakt med en 
klient. Man företräder i stället ett generellt integritetsintres-
se och det försvagar domstolskontrollens effektivitet. n 

FRA för att myndigheten bearbetat och registrerat skarpa 
uppgifter från signalspaningen i sin utvecklingsverk- 
samhet. Även gallringen av personuppgifter har fallerat  
och inte skötts enligt bestämmelserna. Siun har också hittat 
fall där dokumentationen om inriktningen av signalspa-
ningen inte varit tillräckligt tydlig vilket försvårat kontrol-
len. Enligt Hans Jörgen Andersson rättar sig myndigheter-

na som regel efter Siuns påpekanden och ändrar sina 
rutiner.

– Det handlar många gånger om olika tolkningar av regel-
verket. Det är inget konstigt utan snarare naturligt att man 
från våra skilda perspektiv och olika uppdrag ibland kommer 
till olika uppfattningar om vad som ryms inom tillstånden och 
vad som faller utanför, berättar Hans Jörgen Andersson. n 

Anslag 2013: 
Anställda: 63
Reglering: Lag 
(1986:765) med 
instruktion för 
Riksdagens om-
budsmän
Uppdrag: JO 
ska främja rätts-
säkerheten ge-
nom att se till att 
myndigheter och 
domstolar lever 
upp till grund-
lagens krav på 
opartiskhet och 
saklighet samt 
att den offentliga 
verksamheten 
inte gör intrång 
i medborgarnas 
grundläggande 
fri- och rättighe-
ter. JO:s kontroll 
initieras både ge-
nom anmälningar 
från allmänhe-
ten och genom 
egna initiativ. 
JO inspekterar 
regelbundet olika 
myndigheter och 
domstolar runt 
om i landet.
Antalet ärenden: 
Antalet avgjorda 
ärenden verksam-
hetsåret 2012/13 
uppgick till drygt 
7 000 varav 
drygt 6 800 var 
klagomål från en-
skilda och drygt 
100 var inspek-
tions- eller andra 
initiativärenden 
samt drygt 100 
remisser över lag-
förslag.

RIKSDAGENS 
JUSTITIEOM-
BUDSMÄN (JO)

Advokat-
samfundet 
– vänd!

Ghita Hadding 
Wiberg.

Percy Bratt.

Fokus Övervakning
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Fokus Övervakning

Advokatsamfundet har engagerat sig starkt i 
försvaret för mänskliga rättigheter och 
grundläggande rättsprinciper. Inte minst har 
samfundets generalsekreterare Anne Ram-
berg engagerat sig i debatten om övervakning 
och hemliga tvångsmedel. Senast har hon 
förskräckts över amerikanska säkerhetstjäns-
ten NSA:s massövervakning och övervakning 
av enskilda statsöverhuvuden.

 Det överraskande och anmärkningsvärda är att den 
svenska regeringen inte synes tycka att det är något 
konstigt. Utrikesministern uttryckte till och med att 

det inte var något att uppröras över och menade att ”alla gör 
det”, säger Anne Ramberg och tillägger:

– Statsministern fann inte heller anledning att ta avstånd 
från USA:s oanständiga övervakning.  

Ända sedan regeringen 2006 presenterade det första för-
slaget om att ge FRA möjlighet att avlyssna alla kommunika-
tioner som passerade Sveriges gräns har Anne Ramberg ta-
lat om risken för att övervakningens inneboende expansiva 
tendens kan leda till ett övervakningssamhälle.

Hon påminner om att Justitiedepartementet i en prome-
moria i december 2006 var mycket kritiskt till förslaget att ge 
FRA möjlighet att signalspana mot kommunikationer i kabel.

– Justitiedepartementet skrev uttryckligen att lagförslaget 

saknade garantier för rättssäkerhet och integritetsskydd 
och att det stred mot regeringsformen och Europakonven-
tionen. Men regeringen körde över departementet, säger 
Anne Ramberg.

I promemorian konstaterade Justitiedepartementet bland 
annat att förslaget innebar ett integritetsintrång som saknar 
motstycke i ett internationellt perspektiv och att det skulle 
vara helt främmande för vårt statsskick att ge regeringen be-
fogenheter att i politisk ordning fatta beslut om avlyssning.

– Det har skett en dramatisk ökning av användningen av 
hemliga tvångsmedel och till det ska också läggas den om-
fattande signalspaningen för att upptäcka och förebygga 
brott, säger Anne Ramberg.

Advokatsamfundet är inte kategoriskt emot hemliga 
tvångsmedel. Anne Ramberg förklarar att för att allvarlig 
brottslighet ska kunna bekämpas måste polisen få möjlighet 
att använda mycket långtgående metoder. Advokatsamfun-
det anser också att det är godtagbart med signalspaning i 
försvarsunderrättelsesyfte och i syfte att förhindra angrepp 
på landets säkerhet.

RISK FÖR MISSBRUK

Även om nya metoder införs på prov så är det enligt Anne 
Ramberg enbart en tidsfråga innan de permanentas. Hon 
nämner 1952 års tvångsmedelslag som förlängdes 40 gång-
er innan den permanentades för några år sedan. Ett annat 
exempel är hemlig rumsavlyssning, buggning.

– Samfundet har tidigare varit emot buggning eftersom 
den innebär ett mycket långgående integritetsintrång och 
riskerar att utsätta även tredje person för avlyssning. Men 

Advokatsamfundet

Den stora faran med 
ständigt utökade 
möjligheter för  
polisen och övriga 
brottsbekämpande 
myndigheter är enligt 
Advokatsamfundet 
risken för missbruk 
och ändamåls 
glidning.
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två offentliga utredningar där jag deltagit har övertygat oss 
om att buggning behövs för att komma åt mycket allvarlig 
och välorganiserad brottslighet, säger hon.

Den stora faran med ständigt utökade möjligheter för po-
lisen och övriga brottsbekämpande myndigheter är enligt 
Advokatsamfundet risken för missbruk och ändamålsglid-
ning. I synnerhet som fler tvångsmedel kombineras med 
nya polismetoder som till exempel kvalificerade skydds-
identiteter. Inte minst är problemet den samlade effekten av 
all övervakning i samhället – de små stegens tyranni.

– Införs ett tvångsmedel är det lätt att det utvidgas till att 
gälla fler områden och andra syften än det ursprungligen 
var tänkt. I dag är det också möjligt att använda tvångsme-
del och signalspaning även om det inte skett något brott och 
därmed heller inte finns någon skäligen misstänkt.

ATT UPPRÄTTHÅLLA TROVÄRDIGHETEN

Man måste tåla integritetsinskränkningar vid misstanke om 
brott, konstaterar Anne Ramberg. Det svåra och allvarliga 
är när staten börjar övervaka alla – utan att det föreligger 
misstanke om brott. Det är vad som händer genom datalag-
ring och signalspaning. Kontrollfunktionerna är otillräckli-
ga, anser hon. Enligt Anne Ramberg är det inte lätt att göra 
en avvägning mellan brottsbekämpning och skyddet för en-
skildas integritet.

Minst lika svårt är att det att få till kontrollfunktioner som 
är effektiva och kan upptäcka missbruk och sätta stopp för 
en ändamålsglidning som inte har stöd i lag.

– Systemet med offentliga ombud vid domstolsförhand-
lingarna visar på svårigheterna. Ombuden som ska ta tillva-

ra ett allmänt integritetsintresse har svårt att ifrågasätta en 
begäran om till exempel teleavlyssning enbart på det mate-
rial som åklagaren presenterar i domstolen och några upp-
gifter därutöver kan ombuden inte skaffa fram.

Kravet på insyn och kontroll av användningen av tvångs-
medel är en självklarhet men det är inte helt lätt att veta vad 
som är en tillräcklig nivå på kontrollfunktionerna och vilka 
befogenheter de ska ha.

Inte minst är det viktigt att upprätthålla trovärdigheten 
inför allmänheten för de instanser som ska granska verk-
samheten. 

Anne Ramberg nämner Försvarsunderrättelsedomstolen 
som exempel.

– Den så kallade Försvarsunderrättelsedomstolen är inte 
någon domstol i egentlig mening, bara för att den felaktigt 
fått den titeln. Allt är hemligt och ingen kan klaga på beslu-
ten. Även om det måste vara så är det missvisande att be-
nämna den domstol, menar hon.

Tillsammans med två andra ledamöter var Anne Ram-
berg skiljaktig i fråga om Domarnämndens förslag till ny 
ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen.

– Det var inte därför att kandidaten inte uppfyllde de juri-
diska kvalifikationskraven, utan därför att hon kom direkt 
från Försvarsdepartementet, där hon har varit i 20 år, de se-
naste åren som rättschef, förklarar hon.

Att föreslå Försvarsdepartementets rättschef som ordfö-
rande i Försvarsunderrättelsedomstolen skulle ”riskera, för 
att inte säga undergräva, allmänhetens förtroende för dom-
stolens oberoende och ordförandens opartiskhet”, ansåg 
de skiljaktiga ledamöterna. n

Justitie- 
kanslern 
– vänd!

Anne Ramberg.

Fokus Övervakning
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Justitiekanslern (JK) har till uppgift att bland 
annat övervaka att myndigheterna följer gäl-
lande lagar. Som JK ska Anna Skarhed utöver 
rättssäkerheten också värna yttrandefriheten 
och enskildas integritet.

 Datoriseringen har inneburit att uppgifter som tidi-
gare fanns i kortregister nu kan användas effekti-
vare och spridas med vindens hastighet. Uppgifter 

om enskilda har blivit mer tillgängliga och det har också bli-
vit lättare att begå fel eller att missbruka registren, förklarar 
Anna Skarhed som har 40 års erfarenhet av rättsväsendet 
framför allt som domare.

Registren behövs, menar JK, men de måste omgärdas 
med tydliga regler och kontroll. Det gäller bland annat när 
de ska få samköras och att de endast får användas för de syf-
ten de skapats för. Kontrollen mot missbruk vill Anna Skar-
hed i första hand att myndigheterna utövar själva, ett slags 
självsanering.

– Jag tror inte på att myndigheterna drivs av illvilja och 
inte har ambitionen att göra rätt. Men lagstiftningen är kom-
plicerad, så visst begås fel och visst förekommer rent miss-
bruk, förklarar Anna Skarhed och tillägger att om det finns 
ett register är det lätt att det används för andra ändamål än 
de avsedda och att det även visar sig finnas kvar när det bor-
de förstörts eller gallrats.

Att avskaffa tillsynen över hur polisen och andra 
myndigheter använder registren är däremot inget alter-
nativ.

SVÅRGRIPBART BEGREPP

Exemplet med den registrering av flera tusen personer un-
der rubriken ”resande” som DN rapporterat om är ett ex-
empel där vare sig tillsynen eller ”självkontrollen” verkar 
ha varit tillräcklig.

– Avslöjandet av registret visar tydligt vilken betydelse 
meddelarfriheten har för att uppdaga fel och oegentlighe-
ter. Den har gjort det möjligt för enskilda tjänstemän att un-
der anonymitet lämna uppgifter för offentliggörande till 
bland annat medierna, säger hon.

När det gäller kontrollen av myndigheterna måste den 
för att bli effektiv kunna utgå från enskilda exempel.

– Det populära begreppet ”systemtillsyn” är svårgrip-
bart. För att tillsyn ska få reell effekt och kunna ge den en-
skilde upprättelse men även för att blottlägga systemfel är 
det ofta nödvändigt att man utgår från konkreta fall. Jag 

tycker till exempel att utredningen om tillsynen av polisen 
hamnar fel när den säger att i första hand ska inte enskilda 
fall prövas, säger hon.

När staten kränkt en persons integritet, till exempel ge-
nom att inte gallra i register eller föra in uppgifter i dem 
som är otillåtna, kan den enskilde ha rätt till skadestånd. JK 
kan inom ramen för sin skadereglering fatta sådana beslut. 
Den enskilde kan på så sätt få ekonomisk ersättning utan 
att gå till domstol men har också rätt att väcka talan mot 
staten om han eller hon är missnöjd med JK:s beslut.

– Europadomstolen fällde Sverige för att Säkerhetspoli-
sen inte gallrat uppgifter om bland annat journalisten Ing-
rid Segerstedt Wiberg. Efter den domen ansökte drygt 150 
personer om skadestånd hos JK som betalade ut ersättning 
på mellan 10 000 och 35 000 kr till knappt 40 av de sökan-
de för att deras rättigheter enligt Europakonventionen 
kränkts, berättar Anna Skarhed. 

TILLSYNEN ÖVER DOMSTOLARNA

JK beslutar också om ersättning till enskilda vid överträdel-
ser av personuppgiftslagen. De senaste åren har runt 50 så-
dana ansökningar inkommit varje år varav drygt hälften re-
sulterat i att enskilda fått rätt till skadestånd.

När det gäller avvägningen mellan skyddet för den per-
sonliga integriteten och brottsbekämpningen har det enligt 
Skarhed skett en förskjutning till förmån för brottsbekämp-
ningen. Den har tillmätts större tyngd vilket enligt Anna 
Skarhed beror på både politiska ställningstaganden och vår 
allmänna syn på övervakning

– Det kan åskådliggöras med hur synen på kameraöver-
vakning ändrats. JK höll emot i det längsta och hade en 
mycket sträng syn på när kameror på allmän plats fick sät-
tas upp. Vid avvägningen mellan övervakningsintresset och 
skyddet för enskildas integritet övervägde det att människ-
or inte skulle känna sig övervakade. Men domstolarna har 
sakta blivit alltmer tillåtande och nu har vi kameror i tun-
nelbanan, i taxibilar och på många andra platser dit all-
mänheten har tillträde. Och min uppfattning är att detta 
numera inte står i strid med allmänhetens uppfattning, för-
klarar Skarhed.

Det har ifrågasatts om Justitiekanslern som är regering-
ens ombudsman bör utöva tillsyn över domstolarna. Anna 
Skarhed menar att det finns skäl att behålla den ordningen, 
men tillägger att tillsynen givetvis måste ske med beaktan-
de av domstolarnas självständiga ställning.

– Det handlar inte om att utöva tillsyn över själva döman-
det utan kan till exempel handla om att påtala om den 
enskilde inte får sin sak prövad inom den tid som lagen 
kräver. n 

Justitiekanslern
Anslag 2013: 37 
miljoner
Anställda: 29
Reglering: Lagen 
(1975:1339) om 
Justitiekanslerns 
tillsyn
Uppdrag: JK ska 
värna integriteten 
och yttrande-
friheten samt 
rättssäkerheten 
i den offentliga 
verksamheten. JK 
ska också utöva 
tillsyn över myn-
digheter, reglera 
skadeståndskrav 
från enskilda samt 
företräda staten i 
förhandlingar.
Antal ärenden: 
Under 2012 av-
gjorde JK 1 179 till-
synsärenden va-
rav 676 utgjorde 
anmälningar från 
enskilda. Antalet 
avgjorda skade-
ståndsärenden 
uppgick till 2 880 
varav 85 gällde 
anmälningar för 
brott mot person-
uppgiftslagen.

JUSTITIE-
KANSLERN (JK)

Anna Skarhed.



4545Advokaten Nr 8 • 2013

 Användningen av tvångsmedel omges i alla demo-
kratier av restriktioner och kontroller. Sedan drygt 
tio år har användningen av hemliga tvångsmedel 

för att skydda samhället mot terrorism och grov organise-
rad brottslighet ökat. Nya tvångsmedel och polismetoder 
har introducerats i snabb takt i hela västvärlden. Det gäller 
även Sverige.

På nästa sida finns en kort sammanställning över de makt-
befogenheter som de brottsbekämpande myndigheterna 
fått och i vissa fall hur ofta de används. Sammanställningen 
visar att även om riksdagen infört nya tvångsmedel på prov 
så har de förr eller senare alltid permanentats. Det är också 
slående hur införandet av ett tvångsmedel för ett visst syfte 
fått ökad räckvidd genom en ändamålsglidning. n

FAKTA/BAKGRUND 

Tvångsmedel och 
brottsbekämpande metoder
Ett samhällsbygge innebär alltid att olika intressen måste vägas mot varandra. Det gäller till 
exempel stad–landsbygd, skatter–offentliga utgifter. Särskilt tydlig blir avvägningen när det 
gäller brottsbekämpningen. Där måste samhällets befogenheter att ingripa vägas mot bland 
annat yttrandefriheten men inte minst mot enskildas rätt till en skyddad sfär.

»

Fokus Övervakning

Sedan drygt tio år 
har användningen av 

hemliga tvångsmedel 
för att skydda sam
hället mot terrorism 

och grov organiserad 
brottslighet ökat i 
hela västvärlden.
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Fokus Övervakning

TVÅNGSMEDEL OCH BROTTSBEKÄMPANDE METODER

Hemliga tvångsmedel får enligt rättegångsbalken endast 
användas för de ändamål som anges i lag (ändamålsprinci-
pen) om mindre ingripande åtgärder visat sig otillräckliga 
(behovsprincipen) och därtill får användningen endast ha 
en räckvidd och varaktighet som står i rimlig proportion 
(proportionalitetsprincipen) till nyttan av att använda 
dem.

HEMLIGA 

TVÅNGSMEDEL

l Hemlig avlyssning av 
elektronisk kommuni-
kation (tidigare hemlig 
teleavlyssning). Inne-
bär att innehållet i all 
kommunikation som 
sker mellan två eller 
fler personer får av-
lyssnas. Beslut krävs 
av domstol.

l Hemlig övervakning av 
elektronisk kommuni-
kation (tidigare hem-
lig teleövervakning). 
Uppgifter om vem som 
kommunicerat med 
vem varifrån och hur 
länge får registreras, 
så kallade trafikuppgifter. Domstolstillstånd krävs.

l Teleoperatörer är skyldiga att vid vissa brott lämna ut tra-
fikuppgifter enligt rättegångsbalken till de brottsbekäm-
pande myndigheterna även i de fall det inte finns någon 
skäligen misstänkt för ett brott. Reglerades tidigare i LEK 
(lag om elektronisk kommunikation).

l Hemlig kameraövervakning. Dolda och fjärrstyrda kame-
ror får sättas upp för övervakning efter att åklagare begärt 
och fått domstols godkännande. Ljudupptagning medges 
enligt samma bestämmelse.

l Hemlig husrannsakan och beslag. Enligt rättegångsbalken 
får sådana åtgärder vidtas utan att den berörde informe-
ras om det.

l Kvarhållande av försändelse eller postkontroll innebär att 
domstol på begäran kan ge tillstånd att försändelse som 
väntas komma till ett postbefordringsföretag får kvarhål-
las tills beslut om beslag är fattat.

l Hemlig rumsavlyssning eller buggning får användas efter 

domstolsbeslut om det finns någon skäligen misstänkt för 
vissa särskilt angivna brott och beviljas för platser där den 
misstänkte kan tänkas uppehålla sig, alltså även platser dit 
andra har tillträde.

l Kvalificerad skyddsidentitet innebär att en polisman, sä-
kerhetspolis eller försvarsanställd ges en falsk identitet. 
Det kan gälla utfärdande av körkort och pass samt falska 

uppgifter i offentliga re-
gister. Syftet är att un-
derlätta spanings- och 
utredningsarbetet och 
göra det möjligt för 
de brottsbekämpande 
myn digheterna att infil-
trera kriminella kretsar.

l Lag om signalspaning 
i försvarsunderrättelse-
verksamhet. Lagen gör 
det möjligt för regering-
en, Regeringskansliet, 
Försvarsmakten, Säker-
hetspolisen och Rikskri-
minalpolisen att begära 
att signalspaningsmyn-
digheten (FRA) ska ut-
föra spaning mot signa-
ler som passerar landets 
gränser. En begäran 

måste godkännas av Försvarsunderättelsedomstolen. Om 
det är nödvändigt för försvarsunderättelseverksamheten 
får FRA bedriva signalspaning för att ”följa förändringar i 
signalmiljön i omvärlden”. Sådan signalspaning får också 
ske för att utveckla tekniken och FRA:s metodik för spa-
ning. I dessa fall får samarbete ske med andra länders sig-
nalspaningsmyndigheter.

l Lag om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott. 
Lagen reglerar bland annat användningen av hemlig av-
lyssning av elektronisk kommunikation. 

l Lag om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga 
brott. Tillstånd kan ges för bland annat öppning av brev 
och andra försändelser samt även avlyssning och övervak-
ning av elektronisk kommunikation.

l Lag om internationell rättslig hjälp i brottmål. Bistånd för 
hemlig avlyssning, bland annat buggning får lämnas till 
andra stater. Svenska myndigheter kan också utföra åtgär-
derna på uppdrag av utländska stater. Sådana åtgärder ska 
prövas enligt de allmänna bestämmelserna om tvångsme-
del enligt svensk lag. n

Anslag 2013: 7,5 
miljoner
Anställda: 4
Bildades: 1 de-
cember 2009
Reglering: Lagen 
(2009:966) om 
Försvarsunder-
rättelsedomstol
Uppdrag: Prövar 
ansökningar från 
FRA, Försvarets 
radioanstalt, om 
att få bedriva sig-
nalspaning.
Integritets-
skyddsombud: 
Regeringen 
förordnar för 
fyra år i sänder 
personer som ska 
bevaka enskildas 
integritetsintresse 
när domstolen 
sammanträder. 
Ombuden ska 
vara eller ha varit 
advokat eller ha 
varit ordinarie 
domare.

FÖRSVARSUN-
DERRÄTTELSE-
DOMSTOLEN
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Debatt

Svante Thorsell.

 H
ur kan det komma sig att doma-
re vid Piteå tingsrätt, Gällivare 
tingsrätt, Hedemora, Hedemo-

ra igen, Falu och Sundsvalls tingsrätter 
tänker och beslutar så lika? Alla har 
utan tvekan kommit till samma slut-
sats: att Thomas Quick dödat och dö-
dat och dödat, en i taget, åtta människ-
or.

 Målen har samma grundläggande 
förutsättningar: att Thomas Quick er-
känt, att det inte finns några vittnen, 
som sett Quick på någon brottsplats 
och att teknisk bevisning saknas. Trots 
att Quick menat sig ha fem medgär-
ningsmän har ingen av dessa ”med-
brottslingar” hörts av domstol, än min-
dre åtalats.

Tänker domstolarna i trupp? Har de 
kritiskt och med distans till parterna 
prövat målen? 

Det är just renheten, självklarheten i 
domarna som skrämmer. Här finns säl-
lan den tvekan som en rättslig pröv-
ning av människor borde innehålla. 
Domstolarna har här undergrävt sin 
egen autonomi och inte dömt själv-
ständigt, oberoende av varandra. 

Hur rättssäkra är våra brottmålsdo-
mar i belysningen av Quickmålen?  Kri-
tiken riktas mot van der Kwast (åklaga-
ren), Borgström (försvarsadvokaten) 
och Penttinen (polisutredaren). Förun-
dersökningarna skulle ha varit mer 
rättssäkra, sägs det, om de fördelats på 
flera som bättre kunde bidra till mång-
falden.  Mot detta talar att resultatet 
vid prövningarna inte blivit bättre av 
att sju domstolar kommit till samma 
resultat. Spridningen av målen har inte 
bidragit till någon mångfald i bedöm-
ningarna. Quick ansågs ändå ha tagit 
livet av åtta människor. Man får förmo-
da att sju erfarna juristdomare och tju-
goen nämndemän hyst tvivel i skuld-
frågorna. I en rättsstat, en demokrati, 
borde detta ha kommit till livligt ut-
tryck i domskälen. Fällande domar, 

friande domar, men inte. Här borde 
finnas skrivningar om avvikande me-
ningar, reservationer och till och med 
nämndemannadomar.  Saknas det ci-
vilkurage att ge uttryck för sådant och 
gäller det bara dessa seriemål? Hur 
långt har konsensuskulturen spridit sig 
vid domstolsprövningen?  En tingsrätt 
skall bara ta ställning till det process-
material som lagts fram under huvud-
förhandlingen. Den får i sin prövning 
inte snegla på andra tingsrätters be-
dömningar. Processinnehållet är fix-
erat till det som förekommit i rättssa-
len. Antag att sju domstolar isolerade 
från all kontakt med omvärlden fått ta 
ställning till de åtta morden. Hur stor 
är sannolikheten att de samtliga skulle 
komma till samma resultat – skyldig? 
Den är obefintlig. Man kan misstänka 
att tingsrätterna med ängslan just sneg-
lat på varandra.  Domare från Gällivare 
till Falun får på sin lott att pröva ett mål 
mot en i media utpekad ”seriemörda-
re”.  Det är med säkerhet ett av de 
mera uppmärksammade målen han/
hon kommer att handlägga i den syn-
nerligen allsidiga diet av mål som en 
tingsrätt har att sköta. Uppmärksam-
het i media får inte påverka domarna 
men de följer uppmärksamt vad som 
skrivs och att freda sig från intryck är 
en svår uppgift. Att värna sig mot åkla-
gare och polis likaså. I rättegångsbal-
ken föreskrivs att åklagare och poliser 
skall vara objektiva i sitt arbete och ta 
fram omständigheter som talar mot 
den misstänkte, men också till dennes 
förmån.  Den svenska brottmålspro-
cessen är därför inte, vilket många 
tror, en ädel kamp mellan två partiska 
partsombud som kämpar om domsto-
lens gunst. Det finns en risk för att en 
domare därför kan resonera så här: 
”Åklagaren har ju en objektivitetsplikt, 
jag måste väl kunna lita på detta – i alla 
fall lite – och slippa gå till botten med 
allt – åklagaren är en statstjänsteman 

som jag.” Så får det inte gå till, men vil-
ken domare skulle erkänna att det kan 
och faktiskt ibland gör det? Jag har ald-
rig hört en åklagare säga något i stil 
med ”och nu skall jag ta fram bevisen 
som talar för att den misstänkte är 
oskyldig” och därmed är åklagarens 
talan kanske felaktig.  Denna åklagarob-
jektivitet fungerar inte i praktiken. 
Domstolen är beroende av det material 
som åklagare och ibland försvaret läg-
ger på dess bord. Häri ligger processens 
fördelar men också nackdelar. Vid flera 
tillfällen frågade tingsrätterna van der 
Kwast och Borgström om de inte ville 
höra något av Quicks påstådda vittnen 
eller påstådda medgärningsmän inför 
rätten. Åklagare och advokat avvisade 
alla sådana förslag.  Domstolen har inte 
rätt att på egen hand föra in något ma-
terial, det har endast parterna.

Dessa problem kan inte försvara do-
marnas handlande i Quickmålen. De-
ras insatser bör få uppmärksamhet, 
genomlysas och granskas. Åklagare, 
poliser och försvarare har begränsade 
maktbefogenheter enligt rättegångs-
balken. Deras uppgifter är att ge rätten 
ett gott underlag för sin prövning. Her-
rarna van der Kwast, Penttinen och 
Borgström har inte fällt Quick till an-
svar för åtta mord – det har sju tingsrät-
ter gjort.  Det faller en mörk skugga 
också över dem som suttit på andra 
sidan skranket och dömt. Med integri-
tet och en kritisk hållning hade tings-
rätterna kunnat avfärda vad van der 
Kwast, Penttinen, Borgström och den 
då drogade och förvirrade Quick själv 
serverat dem. Om rätten friat i den för-
sta rättegången borde åklagaren för-
stått att ställa in de övriga målen. Det 
hade varit barmhärtigt mot de flesta 
inblandade. Nu bör vi ha en debatt om 
domarnas roll och ansvar.

Svante Thorsell  

Advokat

Kritik bör riktas mot dem som dömt i Quickmålen
I sju domar från 1994–2001 har sex tingsrätter dömt Thomas Quick till ansvar för åtta mord.  
Allvarlig kritik har riktats mot åklagarens, polisens och advokatens insatser. Domarnas insatser 
har inte uppmärksammats. Det finns fog för att granska om vi har att göra med seriedomare  
snarare än seriemördare.  Det anser advokat Svante Thorsell.



Vårt samarbete med universitetet 
gör att vi alltid ligger i framkant. 

Kursavgiften hjälper forskningen framåt.Kontakt: 08-41 003 006, www.fakultetskurser.se

Bakgrund: 
I en bolagsaffär ingår en konkurrensbegränsningsklausul 
i köpeavtalet. Men en kort tid efter överlåtelsen startar 
säljaren en konkurrerande rörelse. Inte nog med det, han 
fortsätter att göra affärer med sina tidigare kunder.

KALLE LENAS
ADVOKATBYRÅ

Bakgrund: 
Bertil är sedan många år anställd på AB Tomtar & Troll. Från 
att ha varit en kvalificerad medarbetare har han med åren 
börjat missköta sig. företagsledningen är villrådig - hur 
ska de göra för att bäst hantera en besvärlig anställd? 

ett 

fall för

SE VÅRA KURSER I ARBETSRÄTT!

det är tredje gången bertil 
kommer för sent den här veckan. 

Nu Har han limmat Chaplins
mustasch på alla dockor...

Och Chaplin
har fått

hennes hår!

Om du inte bättrar dig 
får du sparken!

dokumentera 
alla misstag...

...och berätta 
att han måste 
skärpa sig, 

annars...

forts följer

Så det är här
han gömmer

spriten. 
Vad kan vi göra? Jag känner

två jurister.

Jag 
lovar!

Vad gör du, det där är 
ju barnens paket?

Men  jag har väl 
också varit snäll?

 !!%&#??

Han måste
vara 
full!
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Aktuellt

Simhopp, dubbelbestraffning 
och tekniska bevis var några 
av de ämnen som avhandlades 
vid Mellersta avdelningens 
Tällbergsdagar. Som vanligt 
fick deltagarna också rika 
möjligheter till umgänge, mo-
tion och kultur. 

Mellersta avdelningens studie-
dagar lockade i år 65 advokater 
och biträdande jurister till vackra 
Tällberg den 20–21 september. 

Först ut vid fredagens föreläs-
ningspass var simhopperskan 
Anna Lindberg, som talade om 
att prestera när det verkligen gäl-
ler. Lindberg berättade om sin 
långa karriär och om hur hon ge-
nom medveten mental träning 
och mycket kreativitet nått fram-
gång, trots betydligt sämre förut-
sättningar än många av konkur-
renterna, som ofta haft stora och 
välutrustade träningsanläggning-
ar till sitt förfogande. 

Ett tävlingssimhopp varar un-
gefär 15 sekunder, räknat från att 
hoppledaren gett signal tills man 
kommer upp ur vattnet, berät-
tade Anna Lindberg. Ändå kret-
sar allt i livet kring just dessa sek-
under – hur man lever, äter och 
sover.  Målet är att prestera som 
bäst när det gäller allra mest. Vä-
gen dit är i många delar överför-
bar även till arbetslivet, fastslog 
Anna Lindberg, som sedan gav 

exempel på hur hon planerat på 
både lång och kort sikt för att bli 
bäst. Mycket handlar om att sätta 
upp tydliga mål och en plan för 
att nå dem.

– När du gjort det gäller det att 
följa planen och tro på den till ett 
hundra procent, sa Lindberg. 

EFTER ANNA LINDBERG tog advo-
kat Börje Leidhammar över mik-
rofonen för att berätta om det nya 
rättsläget efter Högsta domsto-
lens pleniavgörande i den så kall-
lade dubbelbestraffningsfrågan i 

juni i år. Leidhammar förklarade 
principen ne bis in idem, att man 
inte får lagföras två gånger för 
samma gärning, och redogjorde 
för vägen fram till det av många 
efterlängtade avgörandet. 

Fredagen avrundades med 
löp ning eller boule för dem som 
längtat efter frisk luft, medan de 
konstintresserade i stället fick 
chansen att se Green hotells stora 
konstsamling med verk av bland 
andra Zorn, Picasso, Grünewald 
och Hjertén.

Lördagsförmiddagen inleddes 

av IT-forensikern Michael Nylén, 
som berättade om hur man kan 
säkra bevisning och söka spår 
med hjälp av all teknik vi omger 
oss med. Nylén arbetar bland an-
nat på uppdrag av advokater med 
att återställa och rädda material 
från datorer, mobiltelefoner och 
all annan teknik som lagrar mäng-
der med data. 

Med hjälp av bland annat de 
tidsstämplar som finns i nästan 
alla elektroniska uppgifter kan 
Michael Nylén och hans kolle-
ger exempelvis hjälpa till med att 
kontrollera ett händelseförlopp 
och om en berättelse stämmer. 
Mejlkonversationer som motta-
garen tror sig ha raderat och vil-
ka webbplatser en datoranvän-
dare besökt är andra uppgifter 
som kan användas i så väl brott-
mål som inom många andra juri-
diska fält.

Studiedagarna avslutades av 
Anna Fridh Welin, sekreterare till 
Advokatsamfundets styrelse, som 
berättade om aktuella frågor för 
Advokatsamfundet. Regeringens 
planerade förändringar av de så 
kallade 3:12-reglerna om beskatt-
ning av ägarledda företag fick 
stort utrymme, liksom det ständi-
ga arbetet för att förändra ersätt-
ningen till offentliga försvarare, 
offentliga biträden och andra ad-
vokater som får ersättning enligt 
timkostnadsnormen.  UÖ

Studiedagar bjöd på varierat program
TÄLLBERGSDAGARNA

S V E N S K
DELGIVNINGSSERVICE

- AUKTORISERAT DELGIVNINGSFÖRETAG -

08-616 76 43     delgivningsservice@intrum.com     www.delgivningsservice.se

sds_annons_201302.indd   1 2013-02-13   10:50:39

65 advokater och biträdande jurister samlades vid årets Tällbergsdagar.

Två lag kämpade om det åtråvärda 
boulepriset.

Konstintresserade Uppsala
advokater.
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Aktuellt

Världens bästa idé
Tänk ”world domination” 
när du ska ta fram en ny idé 
för digital, social och mobil 
marknadsföring. Det var ett 
av budskapen när Aurore 
Belfrage på det svenska pre-
sentkortsföretaget Wrapp, 
talade på höstens första Hil-
darylunch.

Temat för lunchen, som ägde rum 
i Advokatsamfundets lokaler den 
9 oktober, var ”mina erfarenheter 
från en tech startup”. Aurore 
Belfrage, medgrundare och för-
säljningschef på Wrapp, talade 
om entreprenörskap: att komma 
på en idé, att våga komma på en 
idé, att våga satsa på den och att 
våga bygga ett bolag och alla  
typer av utmaningar som det 
innebär.

– 700 000 svenskar har laddat 
ner vår app, vilket betyder att vi 
är en av de största mobila mark-
nadsföringskanalerna i Sverige, 
sa Aurore.

 
WRAPP ÄR EN GRATIS mobilapp 
som ger användaren möjlighet 
att ge bort och få digitala present-
kort från ett antal butikskedjor. 
Presentkortet kan skannas av i 
butiken, direkt från användarens 
smartmobil. Butikskedjorna som 
sponsrar presentkorten får också 

information om kundens kön, ål-
der, inköp och val av butik, så att 
de kan skräddarsy sin framtida 
marknadsföring.

Sedan Wrapp startade sin so-
ciala presentkortstjänst i Sverige i 
november 2011 och expanderade 
till USA i maj förra året, har kon-
sumenter använt Wrapp iPhone 
och Android apps för att ge bort 
nästan 20 miljoner digitala pre-
sentkort till personer i sina sociala 
kontaktnät.

 
Hur föddes idén?

– Vi var sju grundare och vi 
var hungriga entreprenörer. Det 
fanns en vilja att innovera i gräns-
landet mellan retail, det mobila 
och social media. Det var ganska 
uttalat att vi inte skulle komma 
på vilken idé som helst, utan att 
det skulle vara ”the idea”, det var 
”world domination” som gällde, 
sa Aurore, som anser att dessa 
tankesätt är avgörande när man 
ska ta fram en idé och presentera 
den för olika företag.

 För grundarna är fortsatt ut-
veckling av mobil och digital 
marknadsföring en självklarhet. 
Samtidigt hade de hört och förvå-
nats av att uppemot 90 procent 
av konsumentköpen sker i butik 
trots att världen är digital och 
mobil. Hur kommer det sig? Ska 

det vara så? Tycker konsumenter 
att det är roligare eller lättare att 
handla i butik eller är det något 
som fattas i online-modellen? Det 
var dessa frågor som ledde fram 
till idén.

 
AURORE RÄKNADE UPP några vär-
deord som gäller när man startar 
ett teknikdrivet bolag:

• Ständig utveckling.
• Exponentiell tillväxt.
• Spränga gränser, hitta nya sätt 

att arbeta, skapa något nytt.
Många konsumenter uppfat-

tar marknadsföring som påträng-
ande och känner sig immuna mot 
kommersiella budskap. Därför är 
det viktigt för Wrapp att det inte 
är företagen eller varumärkena 

som står som avsändare, utan 
vänner emellan kan skicka varan-
dra presenter och välja fritt de er-
bjudande som kompisarna kom-
mer att gilla. 

Aurore tog också upp två olika 
sätt att se på app-användarna 
som avgör vilken strategi som ska 
användas; hur idén ska säljas in, 
till vem och hur användarna ska 
förstå tekniken. Dels kan man 
bygga en app där man ger använ-
darna noggranna instruktioner 
för hur de ska använda appen, 
dels kan man bygga en app där 
användarna själva får prova sig 
fram och upptäcka fördelarna. 
Wrapp valde i likhet med Twitter 
och Instagram den senare varian-
ten. MC

Aurore Belfrage på Wrapp berättade på Hildarylunchen hur hon och sex 
andra medgrundare kom på en helt ny typ av digital marknadsföring.

MEDGRUNDARE TILL WRAPP GÄSTADE HILDARY
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”Min erfarenhet är att Säkert Företag får saker och ting att hända. Det 

grundläggande polisiära spanings- och utredningsarbete de utför skapar 

resultat så att vi som advokatbyrå kan hjälpa våra klienter att stoppa 

oegentligheter på företagen utan att det kommer i offentlighetens ljus.” 

Vi samarbetar idag med ett flertal advokatbyråer.

Kontakta oss idag så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med!

www.sakertforetag.se

Hands on

Strömberg och Antemar 
nya lagmän i Stockholm
Regeringen utnämnde den 19 
september Stefan Strömberg 
till lagman i Stockholms tings-
rätt och Gudrun Antemar till 
lagman i Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Strömberg tillträder 
den 1 november 2013 och Ante-
mar den 15 oktober 2013.

Stefan Strömberg var rikspo-
lischef 2005–2007 och är se-
dan 2009 lagman i Göteborgs 
tingsrätt. Han ingår i mentor-
projektet Ruben, med män i le-
dande positioner i rättsväsen-
det och advokatkåren som vill 
stödja unga jurister.

Gudrun Antemar är riksrevi-
sor sedan 2010 och dessförin-
nan generaldirektör för Eko-
brottsmyndigheten. Hon ingår i 
nätverket Hilda, som stöder 
kvinnor i deras professionella 
utveckling inom advokatkåren 
och rättsväsendet.

Ny journalist på 
Advokaten
Tidningen Advokaten har fått 
en ny medarbetare. Mats Cato 
började som journalist på Ad-
vokatsamfundet den 9 oktober. 
Han kommer senast från Advo-
katbyrån Vinge där han var 
webbredaktör 2008–2013.Mats 
efterträder Ulrika Öster som ef-
ter åtta år som journalist på Ad-
vokatsamfundet övergår till att 
arbeta för Centrum för forsk-
ning om religion och samhälle 
vid Uppsala universitet samt 
ägna sig åt frilansverksamhet.

White & Case och  
Linklaters tog SM-guld
Linklaters herrlag och White 
& Case damlag vann Advo-
kat-SM i fotboll när den ti-
onde upplagan av Advokat-
SM i fotboll avgjordes den  
30 augusti i Stockholm. 
Wistrands herrar och damla-
get från Törngren Magnell/ 
Westermark Anjou placera-
de sig på silverplatserna.

Till årets målvakter utsågs 
Jessica Carlberg på White & 
Case och Mikael Fredblad på 
Försvarsadvokaterna. MVP, 
Most Valuable Player, blev 
Linn Brewer på Törngren 
Magnell/Westermark Anjou 
och Mike ”Hollywood” Dan-
kis på Linklaters.

UD toppar karriärlista
Utrikesdepartementet är stu-
denternas främsta val av ar-
betsgivare. 

Även domstol och åklagare 
listas högt och Mannheimer 
Swartling är mest eftertraktade 
byrå. 

Det skrev Info Torg Juridik 
den 2 oktober i samband med 
att företaget Universum publi-
cerade sin årliga undersökning 
där Sveriges juridikstudenter 
får ranka de 50 mest attraktiva 
arbetsgivarna.

Tio i topp
1 Utrikesdepartementet 
2  Domstolsväsendet 

– notarietjänstgöring
3  Mannheimer Swartling 

Advokatbyrå
4 EU-kommissionen
5 Åklagarmyndigheten
6  Domstolsväsendet 

– domarbana
7 Polisen
8  Regeringskansliet/ 

alla departement
9 Vinge
10 Google

Halsbrytande upptåg 
i ny bok
Ulf Lindén, till vardags advokat 
i Karlstad, berättar i nya boken 
”Gamla och nya flarn i livets lus-
kam” (Visto Förlag) om hals-
brytande upptåg med fräcka 
kanaljer och haltungade 
skälmar. Här avhandlas häp-
nadsväckande äventyr bland 
gudsnådeliga pastorer, förslag-
na krämare och knipsluga odal-
män.

Boken innehåller både tidi-
gare publicerat och nyskrivet 
material såväl som egna illus-
trationer.

Berättelserna 
handlar alltså om 
kufiska män-
niskor och bisar-
ra händelser och 
läsekretsen har 
återkommande 
ställt sig frågan: 
Är detta verkli-
gen sant det han 
skriver? Eller är det bara ljug 
alltihop? 

I recensionen i Tidskriften 
Wermlandiana skrev recen- 
senten: ”… inte helt olik en 
annan person inom juristskrået, 
för rätt många år sedan, näm-
ligen Fritiof Nilsson Piraten! … 
det går inte att komma ifrån 
att författaren är en mästare i 
genren.”

Ramavtal om konsulttjänster inom klinisk psykologi
Sveriges advokatsamfund har ingått ett avtal med Psykologpart-
ners AB om konsulttjänster inom klinisk psykologi. Ramavtalet 
omfattar uppdrag som psykologiska bedömningar, individuella 
korttidsterapier baserade på kognitiv beteendeterapi, behand-
ling via internet och handledningsuppdrag. Konsulterna är legiti-
merade psykologer.

Stefan 
Strömberg.

Gudrun 
Antemar.
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KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2013 om inte annat 
anges.
Ahlström, Kristina: Kollektiv-

avtal : formalia, giltighet och 
tolkning (Norstedts juridik. 
374 s.) 

Aktiemarknadsnämnden med 
uttalanden till juni 2013 (Far 
Akademi. 1272 s.)

 Bankvolymen 2013/2014 
(Far Akademi. 1887 s.)

Bjuvberg, Jan: Företagsekono-
mi för jurister : redovisning, 
räkenskapsanalys och kal-
kylering (2. uppl.  Norstedts 
Juridik. 242 s.)

Borg Jansson, Dominika: 
Harmonizing national laws 
on human trafficking by im-
plementing article 3 of the 
Palermo Protocol : problems 
and reform (Uppsala univ. 
390 s. Diss. Uppsala : Univ., 
2013)

Börsvolymen 2013/2014 (Far 
Akademi. 1337 s.)

Eklund, Karin: Aktiebolagsrätt 
och aktiemarknadsrätt / Ka-
rin Eklund och Daniel Stattin 
(Iustus. 418 s.) 

Enarsson, Therese: Brottsoffer 
i rättskedjan : en rättsveten-
skaplig studie av förhål-

landet mellan brottsoffers 
rättigheter och rättsväsen-
dets skyldigheter (Iustus. 
258 s. Skrifter från Juri-
diska institutionen vid Umeå 
universitet ; 28. Diss. Umeå 
universitet, 2013)

Etik och regelverk på värde-
pappersmarknaden : licen-
sieringstest  för värdepap-
persmarknaden : delområde 
4–5 / Ella Grundell et al. 
(Liber. 281 s.) 

Farliga förmåner : vad säger 
lagen om mutbrott och kor-
ruptiv marknadsföring? (6. 
uppl. Institutet mot mutor. 
38 s.) 

Finlands lag / redigerad av 
Carina Kåla (Helsingfors : 
Talentum. 3265 s.)

Författningssamling i rättsve-
tenskaplig introduktionskurs 
/ Lars Henriksson, red. (Nor-
stedts juridik.  775 s.)

Gorton, Lars: Nationell rätt 
och internationella köpavtal 
/ Lars Gorton, Eva Lindell-
Frantz (8. uppl. Studentlit-
teratur. 244 s.)

Hellström, Erik: Nordisk/bal-
tisk rekonstruktionsrätt : en 
jämförande rapport (Iustus. 
384 s.)

Hemström, Carl: Bolagens 

rättsliga ställning : om enkla 
bolag, handelsbolag, kom-
manditbolag och aktiebo-
lag / Carl Hemström och 
Magdalena Giert (10. uppl. 
Norstedts juridik. 193 s.)

Hiort af Ornäs, Lena: Moms i 
praktisk tillämpning : EU-
domstolens och Högsta 
förvaltningsdomstolens 
domar / Lena Hiort af Or-
näs, Eleonor Kristoffersson 
(Liber,  2012. 196 s.)

Hobér, Kaj: Selected writings 
on investment treaty arbi-
tration (Studentlitteratur. 
556 s.)

Immaterialrätt och otillbörlig 
konkurrens : [upphovsrätt, 
patent, mönster, varumär-
ken, namn, firma, otillbörlig 
konkurrens] / Ulf Bernitz et 
al. (13. uppl. Jure. 478 s.) 

Juridik : civilrätt, straffrätt, 
processrätt / Konrad Lund-
berg et al. (2. uppl. Sanoma 
Utbildning. 667 s.)

Juridisk metodlära / Fredric 
Korling, Mauro Zamboni, 
red. (Studentlitteratur.  
434 s.)

Lagsamling i associationsrätt 
och kapitalmarknadsrätt 
/ redaktör: Daniel Stattin 
(Iustus. 314 s.)

Liman, Lars-Otto: Limans 
krönikor om byggjuridik : 
BygginfoPM  2005-2013 
(Stockholm : Svensk bygg-
tjänst, 2013. 172) 

Lind, Göran: Sambolagen m.m. 
: en kommentar (Norstedts 
juridik. 358 s.)

Schéele, Eva von: Ensam-
kommande barns rätt : en 
vägledning för den gode 
mannen, kommunen m.fl / 
Eva von Schéele, Ingemar 
Strandberg (2. uppl. Nor-
stedts juridik. 174 s.)

Wallin-Norman, Karin: Lagarna 
om kontoföring av finan-
siella instrument och om 
avvecklingssystem : en kom-
mentar (Norstedts juridik. 
162 s.) 

Werling, Per: Offentlig upp-
handling från A till Ö (Liber, 
2012. 354 s.)

Värdepappersvolymen  
2013/2014 (Far Akademi. 
1835 s.)

LÄSTIPS

Titel: Näthat : rättigheter 
och möjligheter
Författare: Mårten Schultz ;  
med Gustav Wiklander,  
Johanna Bardon et al.       
Förlag: Karnov Group
Nätmobbning och kränk-
ningar på internet har blivit 

ett allt större problem främst bland ungdo-
mar. Många vet dock inte vilka rättigheter 
och skyldigheter man har på nätet. I denna 
lättillgängliga bok klargör författarna vilka 
regler som gäller beträffande näthatsbrott 
mot privatpersoner och vilka bedömningar 
domstolarna gjort. Man får bland annat 
råd om vad man kan göra om man blir 
utsatt för en kränkning på nätet och hur 
man gör om man vill gå till domstol. Boken 
har tagits fram av Institutet för Juridik 
och Internet, www.juridikinstitutet.se som 
grundades 2013 – en svensk legal clinic 

som arbetar mot internetre-
laterade kränkningar.

Titel: Bolagsrättsliga FAQ
Författare: Carl Svernlöv            
Förlag: Karnov Group 
Här får man svar på ett stort 
antal bolagsrättsliga frågor 
som författaren samlat på 

sig under en lång karriär som affärsjurist. 
Boken är uppdelad efter aktiebolagens 
kapitel och ger praktiska svar på både 
grundläggande och mer specifika frågor 
om bland annat bolagsbildning, nyemis-
sion, bolagsstämmor, styrelsearbete m.m.
I oktober lanserar Karnov Group en mot-
svarande bolagsrättslig FAQ, fast i digital 
form, där man även har möjlighet att 
interagera med författaren Carl Svernlöv.
  

RÄTTSSÄKERHETEN FÖR 
PERSONER MED FUNKTIONS- 
NEDSÄTTNING  

Avhandling från Handelshögskolan,  
Göteborgs universitet   
Människor med funktionsnedsättning som 
får beslut om stödinsatser i form av exem-
pelvis hemtjänst eller boendestöd ska kun-
na känna trygghet i att beslutet inte änd-
ras. För detta finns en stark princip som 
ska garantera den enskildes rättssäkerhet. 
Principen om ”gynnande besluts negativa 
rättskraft” innebär att ett gynnande beslut 
inte kan ändras eller återkallas. Therese 
Bäckman har studerat rättssäkerheten för 
människor med funktionsnedsättning i 
samband med beslut enligt socialtjänstla-
gen, SoL och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. Hon konsta-
terar att i den faktiska tillämpningen agerar 

kommunerna aktivt för att göra undantag 
eller kringgå principen exempelvis genom 
att lägga in tidsbegränsningar eller återkal-
lelseförbehåll. 

Gynnande besluts negativa rättskraft och 
rättssäkerhet – för människor med funk-

tionsnedsättning inom rättsområdena SoL 
och LSS av Therese Bäckman, Jure

 

RÄTTSFALLSSAMLING I LIFOS

Migrationsverkets enhet för landinforma-
tion och analys, Lifos, har öppnat en ny 
rättsfallssamling. Den innehåller praxis från 
Migrationsöverdomstolen och internatio-
nella domstolar och prövningsorgan på 
det migrationsrättsliga området. De inter-
nationella organ som ingår är EU-domsto-
len, Europadomstolen, FN:s kommitté mot 
tortyr samt FN:s kommitté för de mänsk-
liga rättigheterna. Rättsfallssamlingen ska 
göra det lättare för både rättstillämpare 
och allmänhet att få en bättre överblick av 
aktuell svensk och internationell praxis på 
migrationsområdet.

lifos.migrationsverket.se

LÄS MER

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats, 
www.juridiskabiblioteket.se

Aktuellt Juridiska biblioteket
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Göran Witt-Strömer var försvars-
advokat till en av de sex pojkarna 
som dömts för våldtäkt på en 15-
årig flicka i Tensta och som friades 
i det uppmärksammade våldtäkts-
målet i hovrätten. Han är delägare i 
Advokatfirman Samuelson, Schön-
meyr & Wall och arbetar främst 
med brottmål, ekobrottmål och 
som offentlig försvarare.

Vilka reaktioner har du fått från 
omvärlden på din roll i rättegång-
en?

– Jag har inte fått några kärleksbety-
gelser i alla fall, så mycket kan jag säga. 
Jag har fått en del mejl från allmänhe-
ten där de ger uttryck för en annan rätts-
uppfattning än den som jag och hovrät-
ten svarar för. Jag har inte fått några 
positiva reaktioner alls. Mina kolleger 
vet ju att man måste vara närvarande 
vid en förhandling för att förstå vad 
som har hänt och pressen har inte gett 
en rättvisande bild. Den stora debatten 
är främst underblåst av kvällspressen 

”Debatten skapar risk för 
förutfattade meningar”

MÅNADENS ADVOKAT Göran Witt-Strömer 

och de har ju kommit med påståenden 
som inte är riktiga.

Hur känns det att vara försvarare i 
ett så uppmärksammat mål?

– Det är egentligen ingen skillnad från 
andra mål. Det blåser över ganska fort. 
Vissa mål får ju uppmärksamhet, andra 
får det inte. Och sen går det en vecka el-
ler två och det kommer nya mål och folk 
glömmer bort det, så det är inte så kon-
stigt. Mejlen från allmänheten fick jag 
redan efter tingsrättsdomen, vilket jag 
tyckte var lite konstigt eftersom pojkar-
na fälldes i tingsrätten.

Hur ska en försvarare agera när 
det blir mycket medieuppmärk-
samhet?

– I den mån media är intresserade får 
man försöka svara på frågor, men nå-
gonting annat tycker jag inte att man be-
höver göra. Debatten har ju varit ganska 
oseriös och då behöver man inte enga-
gera sig så mycket. Jag tror det är svårt 
att lägga det till rätta eller få allmänhe-

ten att förstå hur det fungerar. Och det 
är ju inte säkert att det man säger åter-
ges korrekt i skrift.

– Jag kanske i rättvisans namn ska 
säga att jag inte var ensam i det här må-
let och kanske inte heller den som drog 
det tyngsta lasset. Det blir så med auto-
matik att är man många försvarare så tar 
man vissa bitar. Mina kolleger gjorde ju 
en minst lika stor insats som jag.

Vad gör man som advokat för att 
freda sig själv i ett sådant här fall?

– Det vet jag inte. Jag har ett ovanligt 
namn och är ganska lätt att spåra. Men 
jag svarar aldrig på några som helst mejl 
av det slag som jag fick. Det kan jag säga. 
Man kan ju byta namn eller skaffa hem-
ligt telefonnummer.

Vad tycker du om diskussionen i 
media om försvararens roll i våld-
täktsfall?

– Allmänheten har väldigt svårt att för-
stå vad en försvarare gör. Den vanligaste 
frågan man får är hur man kan försvara 
människor som har begått så hemska sa-
ker. Vår roll är ju att se till att åklagarens 
bevisbörda upprätthålls. Svårare än så 
är det inte. Det har allmänheten lite svårt 
att förstå. Många tycker att det förstår 
väl var och en vem som är skyldig och 
inte skyldig, men så enkelt är det ju inte.

Tycker du att våldtäktslagstift-
ningen borde förtydligas?

– Nej, jag tycker inte det om jag ska 
vara riktigt ärlig. Nu har man gjort en 
förändring av lagen den 1 juli och då får 
vi se vad det innebär. Jag tror att pro-
blemet kvarstår eftersom det ofta finns 
ganska lite bevisning i våldtäktsmål. 
Ofta står ord mot ord eftersom det bara 
finns två parter. Man ska inte rucka på 
bevisreglerna bara för att det är ett sexu-
almål. Det utmålas så i pressen att man 
ska tro mer på kvinnor än på män, men 
den uppfattningen delar inte jag.

Hur kan man stärka allmänhetens 
förståelse för lagstiftningen och 
domstolarnas roll i våldtäktsfall?

– Det skulle behövas en sakligare press, 
men man får väl acceptera att deras am-
bition är att sälja lösnummer. Så funge-
rar det och det går inte att göra någonting 
åt det. I den mån de vill ha ett pedago-
giskt samtal skulle jag välkomna det. Om 
det skulle hjälpa vet jag inte. Folk har så 
många förutfattade meningar. MC

”Allmänheten 
har väldigt 
svårt att för-
stå vad en för-
svarare gör. 
Den vanligas-
te frågan man 
får är hur man 
kan försvara 
människor 
som har be-
gått så hem-
ska saker.”

Aktuellt



54 Advokaten Nr 8 • 2013

Samfundet

NYA LEDAMÖTER 
DEN 4 OKTOBER 2013 

Sara Axelsson, Advokatbyrån 
Kaiding Handelsbolag, Luleå

Caroline Berg, Advokatfir-
man Birgitta Svensson AB, 
Åkersberga

Mathias Bergström, Advokat-
byrån Stillers AB, Luleå

Sara Blomqvist, Advokatfir-
man Glimstedt Växjö AB, 
Växjö

Katarina Broman, Advokat-
byrån Sigeman & Co AB, 
Malmö

Maria Bruder, Advokatfirman 
Westermark Anjou AB, 
Stockholm

Maria Campner, Advokat- 

firman Lindahl KB,  
Örebro

Robert Deli, Advokatfirman 
Vinge KB, Göteborg

Karolin Eklund, Magnusson 
Advokatbyrå, Stockholm

Anna Elander, Rosengrens 
Advokatbyrå i Göteborg AB, 
Göteborg

Johan Engdahl, MAQS Law 

Firm Advokatbyrå AB,  
Göteborg

Ulrika Greghammar, Lindskog 
Malmström Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Kristina Hedlund, Appelli Ad-
vokater AB, Falun

Peter Hellman, Engström & 
Hellman Advokatbyrå AB, 
Göteborg

Richard Henriksson, Kilpatrick 
Townsend & Stockton Advo-
kat KB, Stockholm

Maria Fager Hohenthal, Fager 
Hohenthal Juridiska AB, 
Enköping

Christine Hult, Advokatfir-
man Törngren Magnell KB, 
Stockholm

Jonna Håkansson, Kristianstad 
Advokatbyrå AB, Kristian-
stad

Josefin Jansson, Wistrand 
Advokatbyrå, Stockholm

Therese Jansson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Jonny Johansson, Advokat-
byrån Eriksson & Bengtsson 
AB, Borås

Saturnus
- tidrapportering för advokater

Marknadens kraftfullaste program för advokatbyråer.
Integrerat mot SPCS, Hogia och Visma Business.

Mer än 2000 nöjda användare!

www.hogia.se/advokat

Anställningsannons för hemvändare?
Avant Advokater AB bedriver advokatrörelse i Småland och Blekinge, med inriktning mot affärsjuridik 
och obeståndsrätt. Advokatbyråns kunder är företag och organisationer i regionen. Advokatbyrån har 
under senare år upplevt en markant ökning av efterfrågan på våra tjänster, vi söker därför en eller två 
biträdande jurister eller juniora advokater. För tjänsterna är tingsmeritering och minst ett par års er-
farenhet av affärsjuridiskt arbete från annan advokatbyrå och mycket goda referenser uttalade krav. 
Språkkunskaper, utöver engelska, och erfarenhet av obeståndsrätt är meriterande. 

Sedvanliga ansökningshandlingar skickas till Avant Advokater AB, att: Henrik Snellman, Box 9, 
351 03 Växjö, senast 2013-11-30. Besök gärna vår hemsida www.avantadvokater.se

Adman 100 Språk
Rikstäckande rättstolkning
och expressöversättningar

Även akuta beställningar och kostnadsberäkningar
Språkjour för advokater och jurister dygnet runt på alla språk

Alltid personlig service

010-550 97 10
info@adman.se
www.adman.se



55Advokaten Nr 8 • 2013

Samfundet

Martin Johansson, Gärde 
Wesslau Advokatbyrå i Jön-
köping HB, Jönköping

Martin Johansson, Linklaters 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Miriam Laksman, Wistrand 
Advokatbyrå Malmö AB, 
Malmö

Anders Larsson, Göteborgs 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Christina Larsson, Advokat-
firman Ingvarsdotter AB, 
Södertälje

Franceska Leichert, Advoka-
ten Birgitta Williamson AB, 
Stockholm

Margareta Ljunggren, Advo-
katfirman Advis HB, Tranås

Erik Ljungqvist, Advokatfir-
man Delphi i Göteborg KB, 
Göteborg

Christoffer Lööw, Hansen Ad-
vokatbyrå KB, Stockholm

Lina Melén, Bergquist Ad-
vokatbyrå i Stockholm AB, 
Stockholm

Ia Modin, Gärde Wesslau Ad-
vokatbyrå, Stockholm

Mattias Moskowicz, Advo-
katfirman Cederquist KB, 
Stockholm

Marianne Månsson, Månsson 
Juridik Aktiebolag, Växjö

Henric Namander, Setter- 
walls Advokatbyrå AB,  
Göteborg

Erika Nettrander, Advokat-
firman Glimstedt i Lund AB, 
Lund
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