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Ledare Generalsekreteraren

Rädslan är en dålig rådgivare
terrorattacken i paris ledde till precis det som terroris-
men syftar till. Nämligen, att sätta skräck i befolkningen. 
Terrordåd brukade vara förlagda till Mellanöstern eller 
Afrika och endast undantagsvis drabba oss. Men detta har 
kommit att ändras. Åter spred sig skräcken i Europa.

Terrorismen ökar. Under år 2000 dog cirka 3 300 per-
soner i terrorattacker. Motsvarande siffra hade 2013 stigit 
till närmare 18 000 människor. Men även om terrorismens 
offer ökar kraftigt bör man ha i åtanke att den förorsakar 
jämförelsevis färre dödsfall än till exempel självmord. 
Bara under 2012 begick 437 000 människor självmord. Att 
jämföra med 11 000 döda i terrorattacker. Jämförelsen hal-
tar förvisso. Men, den sätter perspektiv. Till skillnad från 
självmord hotar terrorismen den öppna demokratiska 
rättsstaten. Inte i första hand genom sina direkta effekter 
för oskyldiga våldsoffer, utan mer genom de åtgärder som 
samhället vidtar för att stoppa illdåden. Reaktionerna på 
11 september är en skrämmande påminnelse om denna 
verklighet.

När man talar om terrorism kan det röra sig om allt från 
ett bötesbrott, som en enkel skadegörelse, till massmord. 
När en brottslig gärning definieras som terrorbrott leder 
det till strängare straffpåföljd och medför ökade möjlig-
heter att använda hemliga tvångsmedel. Vad som gör en 
redan brottslig gärning till ett terroristbrott är själva syftet 
att genom den brottsliga gärningen sätta människor i 
skräck. Som FN:s högkommissarie för mänskliga rättig-
heter prins Zeid, årets mottagare av Stockholm Human 
Rights Award, fastslog i sitt tacktal: ”Rädslan är en dålig 
rådgivare.”

ISIS, Boko Haram, talibanerna och al-Qaida är ansvariga 
för den övervägande andelen dödsfall till följd av terro-
ristattacker. Gemensamt för dessa terrororganisationer 
är extrema ideologier med starkt religiös prägel. Utanför 
Subsahara i Afrika, Mena-regionen och Sydostasien är ter-
roristattacker huvudsakligen politiskt eller nationalistiskt 
motiverade eller så begås de av separatiströrelser.

I länder med hög frekvens av terroristdåd finns ett 
mycket tydligt samband med bristande politisk stabilitet, 
bristande sammanhållning mellan olika grupper i samhäl-
let och bristande legitimitet hos landets institutioner. 
Fattigdom och andra ekonomiska faktorer har förvånans-
värt nog ingen eller mycket låg förklaring till terrorism. 

Däremot finns forskning som visar på en stark koppling 
mellan terrorism och andra former av våld.

FN:s säkerhetsråd har som bekant misslyckats med 
uppgiften att skapa fred och säkerhet i världen. Rådet har 
genom vad som närmast kan betecknas som panikåtgär-
der, istället ägnat sig åt lagstiftning på terrorområdet. Re-
solutionerna nr 1373 från 2001 angående bekämpning av 
terrorism och nr 1390 från 2002 angående de så kallade 
terrorlistorna som tillkom efter 11 september är sådana 
exempel. Detsamma får anses gälla den nyligen antagna 
resolution nr 2178 om ”terrorist fighters”. Denna omfattar 
all terrorism, inte bara internationell sådan. Resolutio-
nen ålägger alla stater långtgående legala förpliktelser, 
utan något som helst försök att definiera eller avgränsa 
kriterierna för vad som skall krävas för att någon ska 
kunna betraktas som terrorist i det enskilda landet. Detta 
innebär risk att stater kommer att tillämpa resolutionen 
mycket brett för specifika politiska syften, till exempel 
som ett led i förtryck av oliktänkande. Frihetsrörelser 
eller urbefolkningar, som med fredliga medel vill uppnå 
frihet, kan lätt bli att betrakta som terrorister med stöd av 
FN-resolutionen.

En resolution från säkerhetsrådet är folkrättsligt förplik-
tande. Samtidigt måste den vara förenlig med internatio-
nell humanitär rätt. Att beteckna alla beväpnade grupper 
som terrorister innebär en uppenbar risk för missbruk. 
Syrien vägrar till exempel med stöd av detta synsätt att 
släppa in humanitär hjälp. För MR-grupper innebär detta 
att mycket av de goda insatser som görs i krigsområden 
kriminaliseras.

Beväpnade grupper som betecknas som terrorister är 
ofta parter i en väpnad konflikt och kan därför åtalas för 
krigsbrott. Att i dessa fall istället åtala under nationell ter-
roristlagstiftning riskerar medföra att brott mot interna-
tionell humanitär rätt inte beaktas. En konflikt mellan att, 
å ena sidan, tillgodose nationell säkerhet och att, å andra 
sidan, lagföra krigsbrott, kan uppkomma. Där så sker, 
riskeras en urholkning av den internationella rätten.

Stater har givetvis en skyldighet att skydda sin befolk-
ning från terrorism. Men dessa åtgärder måste vidtas 
inom ramen för vad som följer av internationell män-
niskorätts- och flyktinglagstiftning. Efter Parisattackerna 
presenterades på stående fot nya, ofta ogenomtänkta, 
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förslag på terrorlagstiftningens område. Det var allt från 
militära ingripanden till ökad övervakning och stängda 
gränser. Att söka begränsa asylrätten under åberopande 
av att det ryms terrorister i flyktingströmmarna är inte 
hållbart. Gärningsmännen i Parisattacken var ju för övrigt 
huvudsakligen franska och belgiska medborgare bosatta 
i Frankrike och Belgien. Vad hjälper då gränskontroller? 
Flera av de åtgärder mot terrorism som på senare tid 
föreslagits förefaller mest grundade i en politisk strävan 
att visa handlingskraft och utan rimlig analys av förslagens 
proportionalitet. Paniken förefaller ha gripit många av Eu-
ropas ledare. Det finns anledning att känna stor oro över 
detta. Som prins Zeid sa: ”Rädsla är en dålig rådgivare.”

Besinning är nödvändig om vi ska klara balansen mellan 
rimliga skyddsåtgärder och samtidigt beakta grundläg-
gande medborgerliga rättigheter. Brist på förtroende för 
myndigheter, institutioner och staten växer bland minori-
teter. Risken är betydande att ny antiterrorlagstiftning blir 
diskriminerande mot vissa grupper, något som ytterligare 
kan bidra till radikalisering. Detta är på sikt ett allvarligt 
och konkret hot också mot länder som Sverige. Särskilt 
problematiskt blir det givetvis när ändamålen tillåts helga 
medlen.

Ett förslag som inte kännetecknas av rimlig återhållsam-
het gäller införandet av så kallad hemlig dataavläsning. 
Redan 2005 lades ett sådant förslag fram. Advokatsamfun-
det och Datainspektionen framförde då stark kritik mot 
innehållet.

Hemlig dataavläsning är ett helt nytt hemligt tvångs-
medel. Det innebär att brottsutredande myndigheter i 
hemlighet ska få hacka sig in och plantera programvara, så 
kallade trojaner, för dataavläsning i en telefon eller på en 
plats som annars särskilt skyddas mot intrång, till exempel 
en bostad. Hemlig dataavläsning är inte, som beteckning-
en må antyda, begränsad till så kallade trafikuppgifter, det 
vill säga vem som talar med vem och när. Även innehållet 
omfattas. Tekniken innebär en långtgående åtkomst till 
information. Inbyggda mikrofoner och webbkamera som 
finns i alla telefoner/datorer idag, gör det möjligt att över-
föra och ta del av informationen i realtid. Om IP-telefoni 
används avlyssnas samtal när de pågår. Det rum där infor-
mationssystemet finns kan betraktas som på film, om en 
webbkamera finns ansluten till den dator som i hemlighet 
övervakas. Har datorn inbyggd eller ansluten mikrofon 
kan den programvara som planteras instrueras att akti-
vera mikrofonen, om den inte redan är aktiverad. Samtal 
mellan personer i rum där informationssystem finns som 
är föremål för avläsning skulle därmed kunna avlyssnas 
i realtid (buggning). Till detta kommer att omfattande 
informationsmängder i form av databaser eller handlingar 
kan avläsas i ett sådant system. Programvara för avläsning 
via nät kan komma att installeras i hemlighet i en eller 
flera servrar hos bland annat företag som Volvo, SKF eller 
Saab, om blott det finns särskild anledning att anta att en 
misstänkt har använt sig av eller kommer att använda sig 
av dem. De risker som detta för med sig borde rimligen 
göra näringslivet, medieföretag och politiska organisatio-
ner aningen ängsliga, för att inte säga bestörta.

Eftersom ett terrorbrott kan vara något så osofistikerat 
som en enkel skadegörelse kommer hemlig dataavläsning 

att kunna användas vid förundersökningar av gärningar 
med låg straffskala, om det inte hade varit för det förmo-
dade politiska syftet, som konstituerar ett terrorbrott. Och 
vad värre är, dataavläsningen kommer att kunna användas 
i preventivt syfte. Den hemliga dataavläsningen ska näm-
ligen bland annat ersätta det bortfall av information som 
signalspaningen idag ger, men som lagligen inte kommer 
att kunna användas för det fall terrorresor kriminaliseras. 
Ty, i så fall måste uppgift lämnas om hur information 
åtkommits och om dess innehåll. Och då tvingas man röja 
hemlig information om hur signalspaning bedrivs.

Hur ska man då göra för att undvika terroristattacker 
i länder med traditionellt låg terroristaktivitet? Europa 
uppvisar ju inte de samhälleliga brister som kännetecknar 
områden med hög terrorfrekvens. Hur ska vi skydda oss 
från ett ytterligare Paris?

Det finns enligt min mening i huvudsak bara två möjliga 
verktyg: politiska processer och övervakning. Kortsiktigt 
är signalspaning och annan kontrollerad övervakning 
nödvändiga åtgärder att vidta för att om möjligt förhin-
dra stora och oväntade våldsattacker. Men Parisattacken 
visar ju tydligt att dessa inte ensamt är effektiva. Trots 
sådana verktyg och trots att gärningsmännen var kända 
av polisen kunde man inte hindra detta terrorattentat. 
Detsamma var fallet vid 11 september. Övervakningen och 
ingreppen i privatlivet urholkar det öppna demokratiska 
samhället. Det är ett vanskligt pris att betala. Åtgärderna 
framstår inte heller som proportionerliga. Långsiktigt 
krävs andra verktyg byggda på politiska processer. För 
att detta ska lyckas, krävs politiskt ledarskap som inte 
grundas på hotbilder och rädsla, utan insikt, integritet och 
kraft att förändra.

Samhället måste på allvar adressera det våld och det 
utbredda ”gruppmissnöje” som vi ser i Göteborgs, Stock-
holms och Malmös utkanter. Sambandet mellan våld och 
terrorism understryker hur allvarligt det är med uppre-
pade attacker på polis och andra samhälleliga institutio-
ner. Upploppen för några år sedan i Paris förstäder eller 
i Husby utanför Stockholm riskerar på sikt att leda till 
instabilitet. Instabilitet som en följd av våld och terrorism 
underminerar rättsstaten och ökar samtidigt andra former 
av våld. Samhället måste samtidigt garantera att staten 
inte gör sig skyldig till övergrepp. Rättssäkerheten måste 
värnas för alla grupper. Diskrimineringen måste identifie-
ras och utrotas. En ökad access to justice måste komma 
till stånd. Och sist men inte minst, moderata islamiska 
teologer måste argumentera för icke-våld, för att kunna 
komma till rätta med legitima politiska klagomål.

Min uppmaning till regering och riksdag är: Besinna er 
och låt er inte missledas av högljudd retorik. Ta ansvar för 
vår demokrati och vårt öppna samhälle. Låt inte rädslan 
bli er rådgivare.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Besinning 
är nödvän-
dig om vi 
ska klara 
balansen 

mellan 
rimliga 
skydds

åtgärder 
och samti-
digt beakta 
grundläg-

gande 
medbor-

gerliga rät-
tigheter.” 
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Nyheter

Nya domstolsdatalagen 
i kraft från nyår
Domstolsdatalagen träder i kraft 
den 1 januari 2016. Genom den 
nya lagen blir regelverket för 
behandling av personuppgifter 
enhetligare, enligt Domstolsver-
ket. Advokatsamfundet menade 
i sitt remissyttrande att skälen 
för att tillåta användningen av 
integritetskänsliga sökbegrepp 
är mycket svaga och att dom-
stolarna i stället bör använda 
externa rättsdatabaser.

Advokatsamfundet ansåg ock-
så att det saknas tillräckliga skäl 
för att motivera direktåtkomst 
till information i datasystem 
mellan domstolarna.

Fångar har för 
lite att göra
De som är intagna i fängelse har 
ofta för lite att göra, och sys-
selsättningen är inte tillräckligt 
anpassad till deras behov. Det 
finns utrymme för Kriminalvår-
den att förbättra sitt arbete. Det 
visar en studie från Brottsföre-
byggande rådet (Brå) publicerad 
den 16 november. Att intagna i 
anstalt har sysselsättning under 
dagarna kan minska risken för 
återfall i brott och göra tiden i 
anstalt mindre påfrestande. Men 
de flesta intagna på svenska 
anstalter har inte sysselsättning 
så att det räcker för att fylla upp 
dagarna. Trots att de intagna har 
rätt till 30 timmars sysselsätt-
ning per vecka, har de ofta kor-
tare arbetsscheman. 

Brås studie Arbete, utbildning 
och behandling i svenska an-

stalter. En studie om intagnas 
sysselsättning (Brå 2015:20)

Rätt till ersättning 
för utskrift
Försvarare har rätt till ersätt-
ning för utskrift av förunder-
sökning.

I ett avgörande den 3 november 
klargör Högsta domstolen att en 
offentlig försvarare som har fått 
ett förundersökningsprotokoll 
i elektronisk form har rätt till 
ersättning för utskrift av mate-
rialet. Domstolarna sänder i allt 
högre grad förundersöknings-
protokoll till offentliga försva-
rare i elektronisk form. Frågan 
har uppkommit om en försva-
rare har rätt att få ersättning för 
de kostnader som uppstår när 
materialet skrivs ut.

enligt högsta domstolens avgö-
rande ger rättegångsbalken en 
offentlig försvarare rätt att få en 
kopia av förundersökningspro-
tokollet i pappersformat kost-
nadsfritt. Som en konsekvens 
av detta bör försvararen ha rätt 
till ersättning för utskrift av ett 
protokoll som har översänts i 
elektronisk form. Ersättningen 
ska bestämmas utifrån princi-
perna i avgiftsförordningen. Det 
innebär att försvararen har rätt 
till ersättning för utskrifterna 
med 2 kronor per sida.

i det aktuella målet hade 
den offentlige försvararen fått 
förundersökningsprotokollet 
från tingsrätten med e-post. 
Han skrev ut ett exemplar till sig 
själv och ett till sin klient och be-
gärde ersättning för utskrifterna 
med 2 kronor per sida. Tingsrät-
ten och hovrätten avslog hans 
begäran. Enligt hovrätten hade 
försvararen i och för sig haft rätt 
att få en papperskopia av för-
undersökningsprotokollet utan 
kostnad. Men han hade inte rätt 
att få ersättning för utskrifterna 
eftersom han inte hade uttömt 

möjligheterna att få en pappers-
kopia kostnadsfritt hos polis, 
åklagare eller tingsrätt.

Högsta domstolen slår fast  
att bestämmelsen i 23 kap.  
21 § rättegångsbalken innebär 
rätt för misstänkta och deras 
försvarare att på begäran få 
en papperskopia av förun-
dersökningsprotokollet, och 
konstaterar att det är rättssäker-
hetsskäl som ligger bakom den 
rätten. HD konstaterar också 
att  en domstol, om en offentlig 
försvarare har förordnats, utan 
särskild begäran ska lämna 

eller sända en papperskopia till 
försvararen.

om en domstol har skickat för-
undersökningsprotokollet i elek-
tronisk form bör den offentlige 
försvararen, som en konsekvens 
av rätten att kostnadsfritt få en 
kopia i pappersformat, ha rätt 
till ersättning för en utskrift av 
materialet. Det omfattar också 
rätt till ersättning för en utskrift 
till klienten, skriver HD.  MA

Högsta domstolens beslut 
den 3 november 2015, 

mål nr Ö 3531-14

Två kronor per sida för utskrifter till försvararen och klienten.

Sysselsättning under dagarna kan 
minska risken för återfall i brott.
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Stockholm Human Rights Award
delades ut vid stor prisceremoni

Får ersättning för mediekontakter

Tisdagen den 24 november, 
tilldelades prins Zeid Ra‘ad 
al-Hussein av Jordanien 2015 
års Stockholm Human Rights 
Award. Under prisceremonin i 
Berwaldhallen närvarade det 
svenska kungaparet.

Prins Zeid får priset för sitt arbe-

te med att främja internationell 
rättvisa och stärka respekten 
för mänskliga rättigheter. Han 
valdes förra året enhälligt 
till FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter. Hans 
meritlista för att upprätthålla 
respekten för mänskliga rät-
tigheter är lång. Han har bland 

annat tagit strid mot sexuellt 
och könsrelaterat våld samt ini-
tierat och lett flera utredningar 
om misstänkta brott begångna 
av FN:s fredsbevarande styrkor. 
Priset delades ut av kung Carl 
Gustaf.

Läs mer i kommande nummer 
av Advokaten.

En advokat som är försvarare i 
uppmärksammat mordmål får 
ersättning för mediekontakter.

Advokaten som är offentlig 
försvarare för den man som har 
dömts för det uppmärksamma-
de mordet på Kinnekulle i juni 
i år får ersättning för kontakter 
med medierna inom ramen för 
försvararuppdraget.

I kostnadsräkningen till 

tingsrätten har advokaten tagit 
upp tid för att svara på frågor 
från medierna bland sina övriga 
åtgärder. 

Tingsrätten beviljade henne 
ersättning i enlighet med räk-
ningen.

anne ramberg, Advokatsamfun-
dets generalsekreterare, menar 
att tingsrättens beslut om ersätt-
ning är välkommet.

– Processen i media kan vara 
angelägen om man ska tillvarata 
klientens rätt, i synnerhet om 
åklagarna och polisen uttalar 
sig. Då måste advokaten kunna 
bemöta en del påståenden eller 
föra klientens talan. Åklagarna 
uttalar ju sig på arbetstid, så 
advokaten bör rimligen också 
få ersättning. Men det är ingen 
alldeles enkel fråga, säger Anne 
Ramberg.

Nyheter
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Färre unga män 
misshandlas
Allt färre personer utsätts för 
misshandel. Mest har utsatt-
heten för misshandel minskat 
bland unga män, visar en delrap-
port från Nationella trygghets-
undersökningen (NTU). Under 
2014 utsattes 154 000 personer 
eller 2,1 procent av befolkningen 
för misshandel. Det är en minsk-
ning med 0,2 procentenheter 
jämfört med 2013 och en minsk-
ning med 0,6 procentenheter 
jämfört med 2005 när den första 
mätningen genomfördes.

Mest har utsattheten för miss-
handel minskat bland unga män 
i åldrarna 16–24 år. Under 2014 
utsattes 4,8 procent av männen 
i åldersgruppen för misshandel.

Likvidators ansvar 
prövas av HFD
Högsta förvaltningsdomstolen 
(HFD) meddelade torsdagen 
den 22 oktober prövningstill-
stånd i ett mål om företrädar-
ansvar. Tidskriften Advokaten 
skrev i nummer 4/2015 om en 
likvidator som hade dömts för 
grov oaktsamhet av Kammar-
rätten i Stockholm och ålagts 
betalningsansvar för cirka 716 
miljoner kronor. I domen skrev 
Kammarrätten att likvidatorn 
borde ha förstått att bolagens 
situation var sådan att de borde 
ha försatts i konkurs redan när 
likvidatorn åtog sig uppdragen. 
Beloppet om 716 miljoner kro-
nor var enligt Kammarrätten 
en direkt följd av att bolagen 
dragit på sig mycket stora skat-
teskulder. Ledande företrädare i 
obeståndsbranschen varnade för 
att Kammarrättens dom skulle 
kunna leda till att likvidatorernas 
personliga ansvar utökas och 
att bolag sätts i konkurs alltför 
snabbt.

Rätt till ersättning 
för utskrift

Kung Carl Gustaf överlämnade Stockholm Human Rights Award 2015 till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid 
Ra‘ad al-Hussein.

Advokaten nr 4/2015.
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Likvidator döms att betala      cirka 716 miljoner kronor

Ledande företrädare i obe-
ståndsbranschen varnar för 
att kammarrättens dom kan 
leda till att likvidatorernas 
personliga ansvar utökas och att bolag sätts i konkurs alltför snabbt.

– Domen är överraskande och 
drakonisk. För den enskilde som berörs av domen blir konse-
kvenserna förödande. Generellt 
blir det svårt att få personer att 
vilja ta uppdrag som likvidator. 
Dessutom lär ansökan om kon-
kurs komma mycket fort, säger 
Claes Zettermarck, advokat och 
en av Sveriges ledande affärsju-
rister.

– En i flera hänseenden 
uppseendeväckande dom från 
Kammarrätten som riskerar att 
få långtgående konsekvenser i 
flera hänseenden, säger Advo-
katsamfundets generalsekrete-
rare Anne Ramberg.

Henrik Rydén, vd på försäk-
ringsmäklaren JLT Northern Eu-
rope, ser domen som en del av 
en ny trend som inleddes med 
Prosolvia/PwC-domen 2013.

– Jag tror att den här domen, 
om den står sig, kan understry-
ka det mer riskfyllda landskapet 
som allmänt gäller för styrelse- 
och professionsansvar och i 
synnerhet för likvidatorer och 

kanske även konkursförval-
tare på ett liknande sätt som 
Prosolvia/PwC-domen enligt 
spekulationerna skulle göra för 
revisorer och andra sysslomän, 
säger Henrik Rydén.

Han tror att i förlängningen 
kan domen bidra till en annan 
riskbedömning hos försäkrings-
givarna som tecknar försäk-
ringar för professions- och 
styrelseansvar.

bengt ivarsson, ordförande för 
Advokatsamfundet, menar att 
den största faran är att det kan 
finnas domare som kommer att 
tolka in ännu mer i domen än 
vad som avses.

– Man kommer att anse att så 
fort det är en likvidation och det 
finns en skatt som förfaller till 
betalning blir likvidatorn per-
sonligt betalningsansvarig. Det 
kan få långtgående konsekven-
ser för dem som tar likvidations-
uppdrag, säger Bengt Ivarsson.

Odd Swarting, ordförande i 
Rekonstruktör- och konkurs-
förvaltarkollegiet REKON, är 
i likhet med de övriga tillfrå-
gade förvånad över domen och 
tycker att den är väldigt sträng. 

– Domen blir väldigt hård 
med beaktande av omständig-
heterna och hänsyn till det stora 
belopp som likvidatorn påförs. 

Man kunde tycka att det i vart 
fall borde kunna finnas grund 
för befrielse till stora delar av 
beloppet på grund av särskilda 
skäl, säger Odd Swarting, som 
tycker att en av konsekvenserna 
av domen borde bli att det finns 
fog att införa en ny jämknings-
regel.

henrik rydén och bengt ivarsson 
tycker också att kammarrättens 
bedömning är väldigt sträng.

– Det är ett väldigt stort 
belopp och kammarrätten 
gör en sträng bedömning av 
likvidatorns handlande eller 
snarare brist på handlande och 

vilka konsekvenser detta ska 
föranleda för likvidatorn, säger 
Henrik Rydén.

– Man ställer väldigt stora krav på likvidatorn och man går för 
långt i en situation där likvi-
datorn inte har bedrivit någon 
verksamhet, utan bara försökt 
avveckla bolaget på det sätt 
som likvidatorn ska göra enligt 
aktiebolagslagen, säger Bengt 
Ivarsson.

Zettermarck, Rydén och Ivars-
son tror att domen kan leda 
till att likvidatorer ansöker om 
konkurs för företag på obestånd 
i ökad utsträckning.

– Allmänt leder detta säkert 

till större försiktighet. En försik-
tighetsåtgärd kan vara att man 
sätter bolag i konkurs tidigare. 
Det kommer kanske att främja 
ett agerande som handlar om att inte göra fel, snarare än att göra 
rätt, vilket kan leda till kontra-
produktiva konsekvenser, säger 
Henrik Rydén.

– i det här fallet handlade det 
om en frivillig likvidation. Men 
många av likvidationerna är 
tvångslikvidationer, till exem-
pel på grund av att det inte har 
kommit in en årsredovisning 
eller att det saknas en fulltalig 
styrelse eller revisor. Det är 

ofta väldigt misskötta bolag det 
handlar om där det är svårt att 
få tag på företrädare för bolaget 
och information. I de situatio-
nerna får man försöka ta reda 
om det finns tillgångar i banker 
och om det finns skulder. Jag 
tror inte att man då som likvi-
dator vågar chansa och riskera 
ett personligt betalningsansvar, 
utan har man en indikation på 
att det framför allt kan finnas 
skatteskulder som är på väg att 
förfalla till betalning kommer 
man att vara mycket snabbare 
att gå in med en konkursansö-
kan, och i vissa fall för tidigt, 
säger Bengt Ivarsson.

Odd Swarting tror inte att do-
men får denna negativa effekt.

– Den aktsamme likvidatorn 
ansöker redan i dagsläget om 
konkurs om bolaget är på obe-
stånd, säger han.

kommer det fler domar av det 
här slaget? Henrik Rydén ser 
en tydlig internationalisering 
när det gäller hur vi i Sverige 
betraktar ett styrelse- och rådgi-
varansvar.

– Det finns en trend att 
utkräva mer ansvar och till 
högre belopp oavsett om man 
är styrelsemedlem, likvidator, 
advokat, revisor eller konkurs-
förvaltare, ja för alla typer av 
sysslomän och rådgivare, säger 
Henrik Rydén.

Bengt Ivarsson har inte sett 
någon liknande dom mot likvi-
datorer tidigare, men utesluter 
inte att det kan komma fler 
sådana domar.

– Jag tror att det finns en fara 
för likvidatorer som inte är snab-
ba att sätta bolagen i konkurs om 
det finns fog för det. De riskerar 
ett personligt betalningsansvar, 
säger Bengt Ivarsson.

Odd Swarting tror inte att det 
är sannolikt att vi får se flera 
sådana här domar eftersom det 
inte är så vanligt att likvidatorer 
missar att ansöka om konkurs.

av de tillfrågade är det bara 
Odd Swarting som tror att 
domen står sig om den över-
prövas.

– Ja, det är troligt, men det 
kan finnas utrymme för att 
bara bedöma agerandet som 
oaktsamt och inte grovt och man kan hoppas på befrielse från be-
talningsansvar helt eller delvis, 
säger han.

Henrik Rydén tror att det kan 
bli en jämkning med anledning 
av storleken på beloppet, likvi-
datorns förmåga att betala, hans 
försäkringsskydd och omstän-
digheterna i övrigt.

bengt ivarsson menar att om do-
men överklagas finns anledning 
för Högsta förvaltningsdoms-
tolen (HFD) att ta upp målet 
eftersom frågan om likvidatorns 
ansvar är ett område som det 
kan finnas anledning att belysa 
och få prejudikat på.

– Jag hoppas att HFD också 
tänker på vad likvidatorns upp-
drag är och att den inte har en 
lika fyrkantig uppfattning som 
kammarrätten. Annars finns det 
anledning för lagstiftaren att se 
över den aktiebolagsrättsliga 
lagstiftningen om man vill att 
likvidationer ska kunna genom-
föras på ett bra sätt, säger Bengt 
Ivarsson. Mats Cato, TK

En likvidator har av Kammar-
rätten i Stockholm dömts 
för grov oaktsamhet och har 
ålagts ett betalningsansvar 
för cirka 716 miljoner kronor.

Kärnan i målet handlar om 
ansvaret för att betala ut skatt 
för de företag som likvidatorn 
var utsedd för. Kammarrätten 
skriver att i det aktuella fallet 
så har likvidatorn åtminstone 
varit grovt oaktsam och att det 

således finns förutsättningar att 
ålägga honom betalningsansvar i enlighet med förvaltningsrättens 
tidigare dom. Kammarrätten 
skriver att den har särskilt be-
aktat att bolagens skattemässiga 
situation framgick av bolagens 
årsredovisningar och att likvida-
torn företrätt bolagen i proces-
ser rörande deras skatter samt 
även i övrigt varit verksam inom 
koncernen. Han måste därmed, 
såsom erfaren likvidator och 

konkursförvaltare, ha förstått 
att bolagens situation var sådan 
att bolagen borde ha försatts i 
konkurs redan när han åtog sig 
uppdragen som likvidator. Trots 
detta vidtog han inga sådana 
åtgärder, konstaterar kammar-
rätten. I stället kallade han på 
okända borgenärer – trots att 
bolagen enligt honom själv inte 
bedrev någon verksamhet – och 
lät nöja sig med det.

Av 12 kap. 6 b § skattebetal-

ningslagen (1997:483) framgår 
att företrädaren helt eller delvis 
får befrias från betalningsskyl-
digheten om det finns särskilda 
skäl. När det gäller frågan om 
proportionalitet skriver kam-
marrätten att likvidatorn har 
ålagts betalningsansvar för cirka 
716 miljoner kronor, vilket enligt 
kammarrätten kan framstå som 
ett orimligt högt belopp. Belop-
pet är dock en direkt följd av 
att bolagen dragit på sig mycket 

stora skatteskulder. Att ålägga en företrädare ett betalningsansvar 
som helt korresponderar mot 
sådana skatteskulder kan enligt 
kammarrättens mening inte i sig 
anses som oproportionerligt. 
Det sagda gäller särskilt i ett 
fall som det förevarande där 
likvidatorn, enligt kammarrät-
ten, måste ha förstått att bolagen på grund av deras skattemäs-
siga situation borde ha försatts i 
konkurs redan när han åtog sig 

uppdragen som likvidator. Även 
i övrigt får beslutet om före-
trädaransvar i ett fall som det 
förevarande anses uppväga det 
intrång eller men som beslutet 
innebär för likvidatorn. Av det 
sagda följer att likvidatorn inte 
kan medges hel eller delvis 
befrielse på grund av bristande 
proportionalitet.  TK

Läs mer: Kammarrättens i 
Stockholm dom den 2 april 

2015 i mål nr 7403-14Domen kan utöka likvidatorernas ansvar

Henrik Rydén.
Bengt Ivarsson.

Odd Swarting.

Claes Zettermarck.
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Samfundet ogillar amorteringskrav

Säpo anmäls till Åklagarmyndigheten

Frågan om att införa amor-
teringskrav på bolån måste 
utredas och analyseras inom 
ramen för ett betänkande, 
skriver Advokatsamfundet i 
ett remissvar.

Advokatsamfundet anser att 
konsekvenserna av Finansde-
partementets förslag att införa 
amorteringskrav på bolån för 
enskilda och deras ekonomi 
måste beredas på ett betydligt 
mer genomgripande sätt än 
genom ytterligare en begränsad 
intern promemoria.

Samfundet ställer sig ytterst 

tveksamt till huruvida alla 
relevanta omständigheter och 
synpunkter har inhämtats och 
beaktats. ”Det förefaller som 
om Finansdepartementet har 
utgått från att bolånemarknaden 
i riket är helt homogen, den 
föreslagna regleringen förefal-
ler inte göra någon skillnad på 
huruvida lånen hänför sig till 
fastigheter i tillväxtregioner el-
ler i avfolkningsbygder”, skriver 
samfundet.

Vidare ifrågasätter samfundet 
om förslaget om amorterings-
krav kan bidra till en bevarad 
eller till och med förstärkt 

bostadssegregation. ”Yngre 
personer liksom personer ur 
marginaliserade grupper, kan 
med de föreslagna reglerna 
få svårare att etablera sig på 
bostadsmarknaden för boende-
ägda bostäder.”

Finansdepartementets förslag 
att delegera rätten att meddela 
föreskrifter om amorteringskrav 
till Finansinspektionen avstyrks 
också. Samfundet ifrågasätter 
om det är lämpligt att reglera 
en för enskilda bolånetagare så 
ingripande fråga, som krav på 
amortering av bolån, på något 
annat sätt än genom lag. 

Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden anmäler 
Säkerhetspolisen till Åklagar-
myndigheten.

Säkerhets- och integritetsnämn-
den har granskat ett beslut som 
fattades av Säkerhetspolisen i 
mars 2015 om inhämtning av 
uppgifter om elektronisk kom-
munikation. Beslutet fattades 
med tillämpning av den så kall-
lade inhämtningslagen. Beslutet 
avsåg uppgifter om meddelan-
den som överförts från och till 
ett angivet telefonnummer un-
der perioden 5 april–5 maj 2015, 
samt uppgifter om var en viss 
kommunikationsutrustning finns 
eller fanns under samma period. 
Beslutet var, enligt Säkerhetspo-
lisen, viktigt för att förebygga, 
förhindra eller upptäcka brotts-
lig verksamhet innefattande 
mord alternativt dråp.

Nämnden konstaterar att be-
slutet om inhämtning av uppgif-
ter strider mot bestämmelserna 
i inhämtningslagen. De omstän-
digheter som Säkerhetspolisen 
har redovisat som grund för 
inhämtningsbeslutet ger vid en 
objektiv bedömning inte, enligt 
nämnden, stöd åt slutsatsen att 
den person som den hemliga 

tvångsmedelsåtgärden var rik-
tad mot skulle komma att ägna 
sig åt brottslig verksamhet som 
innefattade mord alternativt 
dråp.  

Enligt nämnden är beslutet 
också rättsligt felaktigt, eftersom 
det avsåg dels inhämtning av 
uppgifter i realtid, dels inhämt-
ning av lokaliseringsuppgifter 
under en period som översteg 
en månad från dagen för beslu-
tet. Tiden för inhämtningen av 
uppgifter får inte bestämmas 
längre än nödvändigt och får, 
när det gäller tid som infaller 
efter beslutet, inte överstiga en 

månad från dagen för beslutet.
Enligt Säkerhetspolisen 

antecknades på grund av ett 
mänskligt fel att inhämtningen 
även skulle omfatta perioden 
den 1 april–5 april 2015. Beslutet 
avsåg även inhämtning av upp-
gifter under perioden 1 maj–5 
maj 2015.

”Mot bakgrund av felens art 
och antal förefaller det som om 
beslutsfattaren inte i erfor-
derlig utsträckning satt sig in i 
regelverket innan han fattade 
beslutet”, skriver nämnden i ett 
uttalande.

Enligt nämnden innebär fel 
vid tillämpning av bestämmelser 
om straffprocessuella tvångs-
medel att det skydd för den 
enskildes personliga integritet 
som föreskrivs i bland annat re-
geringsformen har trätts för när.

”Det finns därför anledning 
att se mycket allvarligt på felak-
tiga handlanden av nu aktuella 
slag som innebär att grundläg-
gande fri- och rättigheter har 
åsidosatts”, skriver nämnden.

Säkerhets- och integritets-
nämnden har anmält förhållan-
dena till Åklagarmyndigheten 
och avvaktar nu åklagarens 
slutliga beslut i förundersök-
ningsfrågan.

Ny asylprocess ska 
korta väntetiderna
Första kvartalet nästa år inför 
Migrationsverket en ny asylpro-
cess, där ärendena delas upp i 
olika spår efter svårighetsgrad. 

Målet är att korta besluts-
tiderna, rapporterar Sveriges 
Radios Ekoredaktion. Vänteti-
derna för att få sin asylansökan 
prövad av Migrationsverket 
har sedan årsskiftet ökat med i 
snitt hundra dagar. Därför har 
verket utarbetat en grundplan 
för att förenkla asylprocessen. 
Asylärendena ska, enligt planen, 
delas upp i fem olika spår efter 
svårighetsgrad. Indelningen i 
spår ska göras i samband med 
asylsökan. Vilket spår ett ärende 
hamnar i bestäms av om den 
asylsökande har id-handlingar 
och om Migrationsverket anser 
att den sökande behöver ha ett 
juridiskt ombud.

Rättsmedicinalverket 
ska granskas
Regeringen har givit Statskontoret 
i uppdrag att göra en myndig-
hetsanalys av Rättsmedicinal-
verkets verksamhet. Analysen 
ska bland annat utgöra ett stöd 
i regeringens styrning av myn-
digheten. Den ska också fungera 
som ett underlag vid eventuella 
överväganden för att säkerställa 
effektiviteten och kvaliteten i 
verksamheten. I Statskontorets 
uppdrag ingår särskilt att se på 
myndighetens styrning av verk-
samhetsområdena rättsmedicin 
och rättspsykiatri samt på myn-
dighetens forskning. Uppdraget 
ska redovisas till Regeringskans-
liet senast den 7 mars 2016. 
Rättsmedicinalverket har en viktig 
roll i den brottsbekämpande verk-
samheten. Rättsmedicinalverkets 
specialister utför sakkunniga och 
kvalitetssäkrade analyser och 
bedömningar som hjälper polis, 
åklagare och domstolar att förstå 
omständigheter i rättsfall.

Väntetiden för att få sin asylansökan 
prövad har ökat kraftigt.

Nämnden konstaterar att beslutet om 
inhämtning av uppgifter strider mot 
bestämmelserna i inhämtningslagen.
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Jurister från hela världen 
utbildas i hållbarhet
Utbildning i hållbarhet ska 
stärka de mänskliga rättighe-
terna.

Det var åttonde året i rad som 
utbildningsveckan Developing a 
human rights toolbox hölls. Idén 
föddes ur diskussioner mellan 
Rolf Ring på Raoul Wallenberg-
institutet och advokat Michael 
Karlsson på Mannheimer Swart-
ling. Sedan samarbetet började 
2007 har ett åttiotal jurister från 
omkring 25 länder deltagit i 
programmet.

– Vi vill bidra med vår kom-
petens för att stärka advokater 
i olika länder att bli ännu bättre 
i sitt arbete för de mänskliga 
rättigheterna samtidigt som 
seminarierna ger oss som byrå 
en god inblick i förhållandena i 
olika länder samt möjliga vägar 
framåt, säger Michael Karlsson 
om syftet med utbildningen.

Årets teman var rätten till en 
rättvis rättegång och hållbarhet.

Michael Karlsson menar att en 
rättvis rättegång är ett område 
som är helt centralt för att de 
mänskliga rättigheterna ska res-
pekteras – det räcker inte med 
fina ord, ambitioner och 
lagstiftning, utan det 
måste även finnas ett 
fungerande rättssystem.

– I hållbarhet lägger vi 
in områdena mänskliga 
rättigheter, arbetsvill-
kor, miljö och anti-kor-
ruption, säger Michael 
Karlsson.

De fyra områdena 
går in i och påverkar 
varandra. 

– Vi ser en tydlig efterfrågan 
från våra klienter att ta ett hel-
hetsgrepp om dessa frågor och 
hantera hållbarhet som en del 
av sin affärsjuridik.

Under den intensiva veckan 
fick deltagarna i föreläsnings- 
och seminarieform steg för steg 
bygga upp en uppsättning verk-
tyg att använda för att värna de 

mänskliga rättigheterna 
i sin praktiska juridiska 
verksamhet i hemlän-
derna. De fick också 
göra studiebesök till 
Advokatsamfundet och 
Solna tingsrätt.

Deltagarna kom från 
Honduras, Kambodja, 
Kina, Malawi, Mongo-
liet, Thailand, Turkiet 
och Vietnam. I huvud-

sak rekryteras de genom Raoul 
Wallenberg-institutets interna-
tionella nätverk.

Shadreck Mhango och Powell 
Gift Nkhutabasa är advokater i 
Malawis huvudstad Lilongwe. 

Powell Nkhutabasa är vice 
ordförande för de totalt 400 
advokaterna i Malawi Law 
Society. De är båda inriktade 
på affärsjuridik och mänskliga 
rättigheter.

shadreck mhango anser att 
temat om en rättvis rättegång 
har varit det viktigaste under 
utbildningen.

– Tillgång till en rättvis rätte-
gång är helt avgörande för vårt 
arbete, säger han.

Powell Nkhutabasa menar att 
Human Rights Toolbox erbjuder 
en viktig utvecklingsplattform, 
och önskar att fler får möljighet 
att delta.

– Utbildningen går ut på 
att bygga verktyg, vilket jag 
tolkar som taktik som man kan 
använda i praktiken. Verktygen 

är mycket användbara och ger 
insikter om hur vi kan arbeta 
och öka vår kompetens, säger 
Powell Nkhutabasa.

Kimberly O’Connor är advo-
kat i Honduras och kongressle-
damot. Hon tycker att utbild-
ningen har givit en fantastisk 
möjlighet att skaffa nya kunska-
per och färdigheter som kan 
tillämpas i hemlandet.

– Erfarenheterna har gett 
mig inspiration att lägga fram 
lagförslag i kongressen för att 
förbättra några lagar i Honduras 
som har brister i respekten för 
mänskliga rättigheter, förklarar 
Kimberly O’Connor.  MA

Shadreck Mhango och Powell Gift Nkhutabasa, advokater i Malawi. Tolv verksamma jurister från åtta länder deltog när Raoul 
Wallenberg-institutet och Mannheimer Swartling genomförde sin människorättsutbildning i Stockholm i oktober.
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Advokat Michael 
Karlsson, Mann-
heimer Swartling.

LÄS MER

Kimberly O’Connor var måna-
dens advokat i nr 8/2015.
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Advokatkåren har nu, mer än 
någonsin, en avgörande roll 
i att försvara allas rätt till en 
individuell och rättssäker asyl-
prövning. Det sa asylrättsad-
vokaten Ignacio Vita när han 
talade på Advokat i framtidens 
novemberlunch.

– Det politiska trycket på 
ansvariga myndigheter är stort 
och kommer att intensifieras. 
Förslag som strider mot grund-
läggande MR-normer har och 
kommer att presenteras. Jag ser 
att det finns ett antal moment i 
asylprocessen där vi riskerar att 
rättssäkerheten försvagas och 
att tidigare tillämpningar för-
ändras. Men det kommer bara 
att bli så om det finns en svag 
advokatkår som inte står emot. 
Det är vår viktigaste roll just 
nu, att identifiera rättsäkerhets-
brister och utveckla vårt sätt att 
argumentera för att fortsätta att 
stärka asylsökandes rättigheter, 
sa Ignacio Vita.

Advokat i framtiden-lunchen 
den 16 november ägnades åt 
Sveriges flyktingsituation. Den 
välkände asylrättsadvokaten 
Ignacio Vita berättade om 
asylrättens utmaningar inför ett 
drygt 50-tal åhörare på Advokat-
samfundet i Stockholm.

asylrätten kan enligt Ignacio 
Vita inte villkoras med hänvis-
ning till att det saknas bostäder 
i Sverige, att vi inte har råd eller 
att vi måste införa kommunala 
tak för antalet asylsökande.

– Varje asylsökande har en 
 absolut rätt att få sin asylan-
sökan prövad. Om personen 
 uppfyller kraven för att betrak-
tas som flykting eller skydds-
behövande är Sverige ovillkorli-
gen skyldig att bereda personen 
skydd. Asylprövningen är en 
juridisk prövning med tydliga 
krav på förutsebarhet och rätts-

säkerhet. Politiska, ekonomiska 
eller valtaktiska hänsyn får 
inte under några som helst 
omständigheter beaktas. Så fort 
misstanke om detta uppstår är 
det vår roll som advokater att 
säga ifrån och den rollen måste 

vi ta på största allvar, sa Ignacio 
Vita. 

ignacio vita tog också upp fakta 
som man sällan hör i den flyk-
tingpolitiska debatten i Sverige. 
Han berättade att av världens 

60 miljoner flyktingar har 20 
miljoner lämnat sina hemländer 
och av dessa är det ungefär en 
miljon som kommer till Europa. 
Det innebär att Europa bara tar 
emot några få procent av alla 
flyktingar i världen som har 
lämnat sina hemländer.

– När man lyssnar på debatten 
och det talas om ohållbara situa-
tioner och att det måste sättas 
gränser är det viktigt att komma 
ihåg de här proportionerna. Eu-
ropa tar ett mycket litet ansvar för 
flyktingsituationen i världen i dag.

trots att stater nu skärper sin 
migrationsrätt ser Ignacio Vita 
en paradoxal utveckling. 

– Juridiken och domstolars 
roll i asylfrågor blir allt starkare. 
Det var Europadomstolen som 
fastslog att överföringar till 
Grekland står i strid mot Euro-
pakonventionen, det var EU-
domstolen som fastslog att prin-
cipen om barnets bästa gör att 
det är det sista asyllandet som 
ska pröva ensamkommande 
barns asylansökan och inte det 
första, det var Europadomstolen 
som i R.C. mot Sverige stärkte 
tortyrskadades processuella 
rättsskydd och fällde Sverige för 
brott mot tortyrförbudet.

– Vi ser en progressiv inter-
nationell rättsutveckling som 
begränsar politikens manöverut-
rymme att inskränka asylsökan-
des grundläggande rättigheter. 
Det är därför avgörande att vi 
som advokater använder oss av 
den internationella MR-rätten 
för att försvara våra klienters 
rättigheter. Vi måste på ett helt 
annat sätt än tidigare behärska 
konventionsjuridiken, dess 
dynamiska metod och genom 
strategisk processföring stärka 
asylsökandes rättigheter. Detta 
är vår roll i denna flyktingkris, 
sa Ignacio Vita.

Mats Cato

Nyheter

Trots att stater skärper sin migrationsrätt ser Ignacio Vita en paradoxal utveckling 
där juridiken och domstolars roll stärks.

Asylrätten måste försvaras
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Tore Wiwen-Nilsson, ordförande Centrum för rättvisa, Nina Knobloch Blomqvist, stipendiat, och Clarence Crafoord, vd Centrum för rättvisa.

”I tider av stress är det lätt att göra fel”
Justitie- och migrationsminister 
Morgan Johansson betonar vik-
ten av att inte göra om samma 
misstag som efter terrordåden 
mot USA för 14 år sedan.

– Det är en dramatisk tid vi upp-
lever just nu. När vi inte trodde 
att det kunde bli värre, när vi har 
den svåraste globala flyktingkri-
sen på decennier, när vi har en 
situation där krig och konflikter 
rasar i en större omfattning än på 
mycket länge – just då drabbas 
vi av det värsta terrorattentatet i 
Europa på tio år, inledde Morgan 
Johansson när han talade vid 
Midander–Lönn-föreläsningen 
i slutet av november i Advokat-
samfundets lokaler. Föreläsning-
en arrangerades av Centrum för 
rättvisa och Advokatsamfundet.

Grundtemat för föreläsningen 
var respekten för individens  
fri- och rättigheter. Morgan 
Johansson koncentrerade sig  
på terrorism och migrations-
frågan i sitt anförande. Han tog 
upp terrordådet i Paris den  
13 november och dess likheter 

med angreppen mot USA för  
14 år sedan.

– Inriktningen var densamma, 
att slå mot oskyldiga civila mål 
i syfte att injaga skräck i hela 
befolkningen, sade Morgan 
Johansson.

han konstaterade att 
västvärlden, efter ter-
rordåden i New York, 
valde en väg som i 
många avseenden inte 
minskade terrorismen 
utan tvärtom förvär-
rade situationen. Som 
exempel angav han att 
Bush-administrationen 
inledde kriget i Irak 
utan folkrättsligt stöd. 
Till följd av kriget har Irak blivit 
ett drivhus för terroristverk-
samhet och hela regionen har 
destabiliserats. 

– Irakkriget framstår som ett 
av västvärldens allra största 
misstag under efterkrigstiden, 
sade han och tillade:

– I tider av stress är det lätt att 
göra fel, och de fel som man gör 

i en pressad situation riskerar 
man att få leva med i flera år. 
Vi ska inte göra om samma 
misstag som gjordes efter den  
11 september, sade han. 

Morgan Johansson poängtera-
de att västvärlden måste slå till 
emot Isil, men att militära insat-

ser måste göras inom 
ramen för folkrätten. 
Och att de lagar mot 
terrorism som tas fram 
måste vara förenliga 
med grundläggande 
mänskliga rättigheter.

– Det menar jag att de 
förslag som regeringen 
tar fram är, till exempel 
kriminaliseringen av 
terrorresor, sade Mor-

gan Johansson.

han övergick därefter till att 
tala om migrationsfrågan och 
slog fast att Sverige har en lång 
tradition av att ge flyktingar 
skydd. Och att inget land i Euro-
pa har tagit ett lika stort ansvar 
för den nuvarande flykting-
situationen som Sverige – i år 

kommer vi att ta emot omkring 
200 000 asylsökande.

– Sverige kan göra mycket, 
men vi kan inte göra allt. Det 
finns en gräns för oss också. Låt 
oss fortsätta att arbeta för ett 
gemensamt europeiskt ansvars-
tagande i flyktingpolitiken. Det 
är i längden det enda sättet att 
upprätthålla asylrätten, sade 
Morgan Johansson.

I samband med föreläsningen 
tilldelades Centrum för rättvisas 
Midander–Lönn-stipendium 
2015 Nina Knobloch Blomqvist. 
Stipendiet, som utdelas årligen 
sedan 2007, går till den student 
som under året har skrivit den 
bästa examensuppsatsen i 
juridik om individuella fri- och 
rättigheter.

i motiveringen står att stipen-
diet gick till Nina Knobloch 
Blomqvist för en gedigen un-
dersökning och en djupgående 
analys av förvaltningsrätternas 
förhållningssätt till fri- och rät-
tigheterna i Europakonventio-
nen. KKFO
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Världen

Hovrätten i Haag fast-
ställer avlyssningsdom
Underrättelsetjänstens 
avlyssning av advokater i Ne-
derländerna måste upphöra, 
enligt en färsk hovrättsdom.

Hovrätten i nederländska Haag 
fastställde tisdagen den 27 okto-
ber tingsrättens dom i Prakken 
d’Oliveira-ärendet. Advokatfir-
man Prakken d’Oliveira, Rådet 
för de europeiska advokatsam-
funden (CCBE) och den neder-
ländska sammanslutningen av 
brottmålsadvokater (NVSA) 
vann i juli ett mål mot den ne-
derländska staten om avlyssning 
av advokater. I domen konsta-
terade tingsrätten att en klients 
möjlighet att förtroligt kunna 
kommunicera med sin advokat 
är en grundläggande rättighet 
som för närvarande kränks av 
Nederländernas avlyssningspo-
litik. Tingsrätten beordrade den 
nederländska staten att avbryta 
all avlyssning av kommunika-
tionen mellan advokater och 
deras klienter till dess att det 
finns en oberoende översyn av 
kommunikationen på plats. Den 

nederländska staten överkla-
gade domen.

Även hovrätten konstaterade 
att, i enlighet med rättspraxis 
från Europadomstolen, all 
avlyssning måste granskas av ett 
oberoende organ. Det nuvarande 
nederländska övervakningssyste-
met uppfyller, enligt hovrätten, 
inte kraven på oberoende gransk-
ning och strider därmed mot 
artiklarna 8 och 6 i Europakon-
ventionen som handlar om rätten 
till privatliv respektive rätten till 
en rättvis rättegång. Hovrätten 
understryker också vikten av att 
information som erhållits genom 
avlyssning av advokater inte del-
ges åklagare förrän en oberoende 
granskning av informationen 
har gjorts. Om information som 
erhållits genom avlyssning delges 
åklagare kan det, enligt hovrät-
ten, göra att människor avstår 
från att kontakta advokater. Det 
är, enligt domstolen, en kränk-
ning av rätten till en rättvis 
rättegång och undergräver syftet 
med tystnadsplikten.

Vidare fastslog hovrätten att 

skyddet av klientsekretess inte 
är begränsat till att gälla neder-
ländska advokater utan omfattar 
alla europeiska advokater som 
tillhandahåller tjänster i Neder-
länderna.

Hovrättens dom välkomnas 
av CCBE:s ordförande Maria 
Ślązak.

– Förtroendet mellan advokat 
och klient handlar i grunden om 
att garantera rättssäkerheten 
och principen om rättsstaten. 
Det är därför mycket viktigt att 
den tystnadsplikt som råder vad 
gäller kommunikation mellan en 
advokat och dennes klient alltid 
respekteras. Avlyssning som 
skulle kunna undergräva denna 
princip måste alltid granskas av 
ett oberoende organ som har 
befogenhet att förebygga och/
eller avbryta en överträdelse. 
Det faktum att det har bekräftats 
av den nederländska hovrätten 
är lugnande och ett viktig steg 
mot en nederländsk avlyssnings-
politik i linje med rätten till en 
rättvis rättegång, säger hon i en 
kommentar. KK

Kinesiska advokater 
utsätts för tortyr

Kinesiska advokater 
som utreder tortyran-
klagelser motarbetas 

systematiskt av polis, åklagare 
och domstolar. Advokaterna som 
enbart utför sitt arbete utsätts 
själva för tortyr, hot och trakas-
serier, rapporterar Amnesty. 

Människorättsorganisationen 
uppmanar den kinesiska reger-
ingen att omedelbart säkerställa 
att advokater kan arbeta utan 
att riskera att bli frihetsberövade 
eller utsatta för tortyr och hot.

Parisadvokat fanns bland 
offren för terrorattacken

Bland dödsoffren för 
terrorattacken i Paris 
den 13 november fanns 

den unge advokaten Valentin 
Ribet, ledamot av Paris advokat-
samfund.

Sveriges advokatsamfunds ge-
neralsekreterare Anne Ramberg 
har sänt ett kondoleansbrev till 
Paris advokatsamfund å Sveriges 
advokatsamfunds och alla Sveri-
ges advokaters vägnar.

Dold övervakning stred 
mot Europakonventionen

Europadomstolen  
konstaterade enhälligt  
i en dom från den  

27 oktober att dold övervakning 
av samtal mellan en advokat och 
dennes klient i fängelset var en 
överträdelse av artikel 8 i Euro-
pakonventionen om de mänsk-
liga rättigheterna, det vill säga 
rätten till skydd för privat- och 
familjeliv, sitt hem och sin kor-
respondens.

Ansökan nr 62498/11

I domen konstaterade tingsrätten att en klients möjlighet att förtroligt kunna kommunicera med sin advokat är en grundläg-
gande rättighet som för närvarande kränks av Nederländernas avlyssningspolitik.

Europadomstolen för de mänskliga 
rättigheterna i Strasbourg.
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Advokat- 
dagarna blev 
åter en succé

Advokatdagarna 2015 på Grand Hôtel i Stockholm hade fler 
deltagare än någonsin – cirka 720 advokater och biträdande 
jurister. Det är en ökning med 15 procent sedan förra året.

TEXT: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON OCH KAMILLA KVARNTORP 
FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

Advokatdagarna den 5 och  
6 november inleddes av Advo-
katsamfundets generalsekre-

terare Anne Ramberg, som konstate-
rade att de advokater från olika delar 
av landet med olika verksamhetsin-
riktningar som hade samlats ändå har 
samma yrkesidentitet. Hon betonade 
advokatens nödvändiga roll för att sä-
kerställa en fungerande rättsstat med 
oberoende domstolar.

Därefter överlämnade Anne Ram-
berg Advokatsamfundets pris för 
framstående insatser inom advokatyr-
ket till advokat Christian Åhlund (läs 
mer på s. 16). 

I en gemensam session talade de 
amerikanska försvarsadvokaterna Lin-
da Moreno och Nancy Hollander uti-
från sina erfarenheter av att företräda 
klienter som Wikileaks-visselblåsaren 
Chelsea Manning och flera fångar på 
Guantánamo-basen om hur överdri-
ven, obefogad övervakning hotar fri-

het och demokrati även i rättsstater, 
under rubriken Secrets, Lies and Vi-
deotapes (läs mer på s. 46).

Ambassadör Hans Corell, tidigare 
undergeneralsekreterare och rätts-
chef i Förenta nationerna, inledde 
den andra seminariedagen med en fö-
reläsning om advokatens roll i arbetet 
för rättsstaten och de mänskliga rät-
tigheterna. Åhörarna fick följa Hans 
Corells karriär från tingstjänstgöring-
en i Norra och Södra Vedbo domsagas 
häradsrätt ända fram till toppositio-
nerna i FN (läs mer i gästkrönikan på 
s. 50).

Under de två dagarna genomför-
des ett fyrtiotal seminarier i de paral-
lella seminariespåren inom områdena 
process och skiljedom, affärsjuridik, 
humanjuridik, brottmål, rule of law/
offentlig rätt och advokatverksamhet. 
För underhållningen vid banketten i 
Grand Hôtels vinterträdgård stod ar-
tisten Petra Marklund. n

Reportage Advokatdagarna

Nancy Hollander och Linda Moreno talade på inledningsdagen.
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Advokat- 
dagarna blev 
åter en succé

Ta del av ett 
stort antal pre-
sentationer
från Advokat-
dagarna på 
www.advokat-
samfundet.se.

LÄS MER

Reportage Advokatdagarna
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Större social hänsyn ska tas i offentlig upphandling

» 

Ökade sociala villkor är den 
största utmaningen när EU:s 
nya upphandlingsdirektiv ska 
genomföras i svensk rätt.

Advokat Eva-Maj Mühlenbock 
och Eva Sveman, förbundsjurist 
vid Sveriges Kommuner och 
Landsting, gick igenom några 
av de viktigaste nyheterna i 
direktiven.

Direktiven klargör att upp-
handlingar inte får vara konkur-
rensbegränsande.

– Det innebär att upphand-
lingsreglerna närmar sig de 

konkurrensrättsliga reglerna 
och att båda regelverken alltså 
utgår från att de ska säkerställa 
en sund konkurrens på markna-
den, sa Eva-Maj Mühlenbock.

Upphandlande myndigheter 
ska enklare kunna ge bidrag till 
forskning och utveckling. Syftet 
är att myndigheten också själv 
senare ska kunna använda det 
som har utvecklats. Ett nytt 
förfarande införs för detta: inno-
vationspartnerskap. Men enligt 
Eva Sveman framstår det som 
obegripligt hur det ska gå till.

– För att få vara med måste 

företaget ha en separat FoU-
avdelning. Det innebär att bara 
stora företag kommer i fråga, 
sa hon.

Reglerna blir tydligare för 
när direktupphandlingar får ske 
koncerninternt, det vill säga 
i inhouse-situationer och vid 
samarbeten inom den offentliga 
sektorn när offentliga uppdrag 
utförs.

Anskaffningar av konces-
sioner regleras i ett särskilt 
direktiv. 

Bland flera utmaningar med 
nya LOU menade Eva-Maj Müh-

lenbock att de sociala kraven, 
som omfattar arbetsrättsliga 
villkor, är de största.

lou-direktivet art. 18.2 innebär 
att en ny princip införs: Med-
lemsstaterna ska säkerställa 
att leverantörer iakttar miljö-, 
social- och arbetsrättsliga skyl-
digheter som har fastställts i 
unionsrätten, nationell rätt, kol-
lektivavtal eller i internationella 
bestämmelser.

De sociala kraven består 
bland annat i krav på kollek-
tivavtalsenliga villkor, jobbska-

Reportage Advokatdagarna

» 
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Advokat Christian Åhlund tilldela-
des Advokatsamfundets pris 2015 
för framstående insatser inom 
juridiken.

– Det är otroligt hedersamt att få det 
här priset. Det är också minst lika 
glädjande att den nisch inom advo-
katverksamheten som jag ägnar mig 
åt, mänskliga rättigheter och interna-
tionell rätt, på det här sättet får ett of-
ficiellt erkännande och kommer upp i 
jämnhöjd med de andra verksamhe-
terna som hittills har prisats av Advo-
katsamfundet. Jag tycker att det här är 
det finaste pris en svensk advokat kan 
få, sade Christian Åhlund i samband 
med att han mottog priset av Advokat-
samfundets generalsekreterare Anne 
Ramberg under advokatdagarna.

Christian Åhlund blev advokat 1982 
och har sedan dess inriktat sig på hu-
manjuridik, arbetsrätt och brottmål. I 
mitten på 1980-talet började han, vid 
sidan av sitt ordinarie advokatarbete, 

engagera sig ideellt för mänskliga rät-
tigheter och internationell humanitär 
rätt, bland annat i Sydafrika. Han in-
gick även i den statliga beredningen 
för humanitärt bistånd, som gav den 
svenska regeringen råd i politiskt 
känsliga frågor om bistånd till mot-
ståndsrörelser i Sydafrika och Cen-
tralamerika.

– Christian förmedlade i hemlighet 
tiotals miljoner kronor i svenskt bi-
stånd för att finansiera försvaret i ett 
stort antal politiska rättegångar i Syd-
afrika. Eftersom pengarna slussades 
genom hans advokatbyrå omfattades 

transaktionerna av advokatsekretes-
sen och det gick att dölja att pengarna 
kom från den svenska staten. Med da-
gens regler mot penningtvätt skulle 
en sådan verksamhet inte ha varit 
möjlig, sade Anne Ramberg.

Christian Åhlund var också drivan-
de bakom att International Legal As-
sistance Consortium (ILAC) bildades 
2002 och var dess generalsekreterare 
fram till i somras. Organisationen byg-
ger upp rättssystem i konfliktdrab-
bade länder och har bland annat ut-
bildat irakiska domare. Sedan 2005 är 
Christian Åhlund Sveriges represen-
tant i Europarådets kommission mot 
rasism och intolerans (ECRI). Sedan 
2013 är han ECRI:s ordförande.

advokatsamfundets pris instiftades i 
samband Advokatsamfundets 125-års-
jubileum 2012 och utdelades nu för 
fjärde gången. Tidigare pristagare är 
advokaterna Thomas Olsson, Biörn 
Riese och Sture Larsson. n

Större social hänsyn ska tas i offentlig upphandling
pande åtgärder och personalö-
vertagande.

– Reglerna innebär inte att 
man kan ställa krav på kollek-
tivavtal vid upphandling! Vissa 
leverantörer är för små för att få 
ha kollektivavtal, och det räcker 
för att det inte ska kunna vara 
ett krav, sa Eva-Maj Mühlen-
bock.

Krav på kollektivavtal skulle 
också gynna svenska leveran-
törer och skulle enligt EU-
domstolens praxis strida mot 
tillämpningen av utstatione-
ringsdirektivet. n

Eva-Maj Mühlenbock 
och Eva Sveland gav en 
initierad genomgång av 
EU:s tre nya direktiv om 
offentlig upphandling.

Entreprenader – 
fallet Myresjöhus / 
Claes Zettermarck.

Christian Åhlund 
prisades för sina insatser

» 
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» 

Reportage Advokatdagarna

Att läsa och 
förstå års- 
redovisningar / 
Erik Emilsson.

På jakt efter det 
”sexuella” i sexual-
brottsregleringen / 

Claes Lernestedt.

The art of cross examination / Nancy Hollander, 
Linda Moreno. Moderator: Johan Eriksson.

Peter Norman, 
finansmarknadsmi-
nister i Alliansre-
geringen under åren 
2010–2014, tror att 
bankerna framöver 
kommer att sälja 
egna produkter i 
betydligt mindre 
utsträckning än i 
dag och i stället i 
högre grad ägna 
sig åt rådgivning till 
privatpersoner och 
företag.

» 
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Bankernas roll i en välutvecklad 
ekonomi kommer att förändras i 
hög omfattning, spår Peter Norman, 
finansmarknadsminister i Allians-
regeringen under åren 2010–2014.

Peter Norman konstaterade att den 
beskrivning av en banks uppgifter 
som står att läsa i Nationalencyklo-
pedin från 1990 i dag är 
i stort sett obsolet. För 
25 år sedan var bankens 
primära uppgift att slussa 
pengar från sparande till 
utlåning. Betalningsför-
medling, utlandsupp-
drag, värdepappershan-
del, notariatförvaltning 
och inkassoverksamhet 
hörde också till bankens 
verksamhet.

– Nu finns en uppsjö av 
andra företag som också 
erbjuder de här produk-
terna och tjänsterna, 
företag som ofta är mer 
innovativa än bankerna. 
Bankerna har i princip 
förlorat sin monopolställ-
ning på finansiella transaktioner och 
tjänster. Det har lett till att bankerna 
har friställt personal och lagt ner kon-
tor i hög omfattning, sade Peter Nor-
man.

bankerna har dock fortfarande en 
särställning som Riksbankens förläng-
da arm i penningpolitiken. Det är bara 
banker som har rätt att låna eller pla-
cera i Riksbanken över natten. Före-
tag med överskottslikviditet eller som 
behöver låna vid dagens slut vänder 
sig till sin bank som i sin tur vänder 
sig till Riksbanken.

De senaste sju, åtta åren har en re-
gelflod sköljt över bankerna i spåren 
av den amerikanska investmentban-

ken Lehman Brothers konkurs 2008. 
Det innebär merkostnader för ban-
kerna för att bland annat hålla sig 
uppdaterade om aktuell lagstiftning. 
Regelbördan slår hårdast mot de små 
bankerna. En följd är att de svenska 
lokala sparbankerna långsamt dör ut 
– antalet har halverats på tio år.

– Sparbankerna  är av tradition duk-
tiga på lokal kreditbe-
dömning. De känner sina 
kunder, de känner sina 
företag och kan göra helt 
andra djupgående insat-
ser för kreditbedömning-
ar än de stora bankerna. 
Men de mäktar inte med 
regelbördan. Antingen 
går de ihop med andra 
fristående banker, går 
upp i Swedbank eller läg-
ger ner. Det är en styggel-
se, sade Peter Norman.

tidigare hade bankerna 
till exempel olika princi-
per för kreditgivning. Ett 
företag som nekas kredit 
i en bank får i dag med 

stor sannolikhet samma besked hos 
en annan bank.

– Bankerna blir mer lika och gör 
samma bedömningar, vilket leder till 
att företagssektorn inte syresätts på 
ett bra sätt, sade Peter Norman.

Framöver spår han att bankerna 
kommer att sälja egna produkter i be-
tydligt mindre utsträckning än i dag 
och i stället i högre grad ägna sig åt 
rådgivning till privatpersoner och fö-
retag.

– Men bankerna får allt svårare att 
hitta långvariga relationer. Den yngre 
generationen går aldrig in på ett bank-
kontor och är mycket mindre lojala 
med sin bank än min generation. 

Under frågestunden ställdes en frå-

ga om hur Peter Norman ser på före-
slaget om amorteringskrav på bolån.

– Jag är allmänt skeptisk till amor-
teringskravet. Min uppfattning är att 
amorteringar i första hand bör ske på 
frivillig basis, sade Peter Norman som 
under sin tid som minister införde att 
banken, när ett nytt bolån tecknades, 
skulle rekommendera en amorte-
ringsplan utifrån en bedömning av lå-
nets storlek, låntagarens inkomst och 
förmögenhet.

– Bankerna borde fortsätta att före-
slå en amorteringsplan. Det ledde till 
att amorteringstakten ökade i Sverige, 
sade han.

en annan fråga gällde hur Peter Nor-
man ser på ränteavdragen.

– Om avdragsrätten för räntor ska 
förändras är det rimligt att göra det 
nu. Jag skulle vilja se en ohyggligt 
långsam minskning – på en procent 
om året i 30 år – för att det inte ska 
få drakoniska effekter på befolkning-
en. Många låginkomsttagare skulle få 
kostnadsökningar på flera tusenlap-
par i månaden om avdraget togs bort. 
Man måste vara väldigt försiktig om 
man gör några förändringar. n

Bankväsendet 
– en sektor i förändring

”Nu finns en 
uppsjö av andra 

företag som också 
erbjuder de här 

produkterna 
och tjänsterna, 

företag som ofta 
är mer innova

tiva än bankerna. 
Bankerna har i 
princip förlorat 

sin monopolställ
ning på finansiella 
transaktioner och 

tjänster.” 
Peter Norman

» 

Under de två da-
garna genomfördes
ett fyrtiotal semina-
rier i de parallella
seminariespåren. 
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Straffprocessutredningens förslag 
till en förändrad brottmålsprocess 
ligger fortfarande på regerings-
kansliet och väntar på åtgärd. Vissa 
av förslagen har dock genomförts.

Betänkandet Brottmålsprocessen, 
som överlämnades till regeringen i 
april 2013, innehåller en rad nya sätt 
att se på straffprocessen. 

Under en timme redogjorde Stefan 
Strömberg, lagman vid Stockholms 
tingsrätt och särskild utredare i Straff-
processutredningen, för huvuddra-
gen i betänkandet.

Utredningen anser bland annat att 
för stort fokus i dag ligger på huvud-
förhandlingen, vilket påverkar kvali-
teten på straffprocessen negativt.

– Det är först vid huvudförhandling-
en det blir tydligt vad målet handlar 
om. Parterna är inte tillräckligt bra 
förberedda, sade han.

Vidare menar utredningen att an-
svarsfördelningen mellan parterna 
och domstolen har varit otydlig och 
tycker att parternas inflytande och 
medverkan i processen borde öka.

Den tilltalade bör bland annat få 
bättre information om målet.

– En stämningsansökan är ett stumt 

dokument där namnet på den tillta-
lade och gärningspåståendet står men 
inte ens något egentligt yrkande. Det 
framgår inte fullt ut vad den tilltalade 
drabbas av om åklagaren har fram-
gång, sade Stefan Strömberg.

vid brott där påföljden kan blir mer 
än böter vill utredningen att den till-
talade ska ha rätt till kostnadsfri råd-
givning från en advokat när åtal väcks. 
Vidare anser utredningen 
att domarna kan bli be-
tydligt mer aktiva och 
effektiva i sin processled-
ning.

– Domarna kan tydliga-
re för åklagaren och den 
svarande reda ut bland 
annat vad som yrkas och 
inställningen till det som 
yrkas, sade Stefan Ström-
berg.

Den största förändringen utred-
ningen vill se är att det fulla ansva-
ret för talan om straffansvar läggs på 
åklagaren. Rätten ska bedöma det 
som läggs fram i ett mål.

– Åklagarens uppgift är att bestäm-
ma vad han eller hon vill få en person 
fälld för. Rättens uppgift är inte att 

försöka reda ut frågor som kan påver-
ka målets utgång.

Utredningen föreslår även att det 
ska finnas ett påföljdsyrkande i åtalet.

– I en stämningsansökan i ett tvis-
temål är det självklart att rättsföljden 
framgår, så är det inte i brottmål. Den 
tilltalade får ofta uppgift om detta 
strax innan han eller hon själv eller 
försvaret ska göra sitt slutanförande. 

Stefan Strömberg betonar dock att 
åklagaren naturligtvis 
måste kunna ändra på-
följdsyttrandet om förut-
sättningarna ändras. Det 
slutliga yrkandet ska sätta 
den övre gränsen för på-
följden.

Ett omdebatterat för-
slag är att det inte ska gå 
att dömas till ett stränga-
re straff än vad åklagaren 

har yrkat.
– Jag tycker att det är en anständig-

hetsfråga att kunna förhålla sig till 
yrkanden och veta vad man kan för-
vänta sig för påföljd, sade Strömberg.

Men bland annat domare har ifråga-
satt förslaget och varit tveksamma till 
om åklagarna skulle yrka tillräckligt 
höga straff.

Lång väntan på besked 
om ny straffprocess

”Det är först vid 
huvudförhandling

en det blir tydligt 
vad målet handlar 

om. Parterna är 
inte tillräckligt bra 

förberedda.” 
Stefan Strömberg

» 

Advokatdagarna innebär ett tillfälle att träffa kollegor och 
utbyta erfarenheter.

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson i samspråk med 
advokat Jan Lindblad.

Arbetstagares och 
ny arbetsgivares 
skadeståndsskyldig-
het  vid överträdelse 
av företagshem-
lighetslagen / Erik 
Danhard.
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Utredningen föreslår också att mål 
ska kunna avgöras på olika sätt, där 
parternas inställning till brottets all-
var ska vara styrande. Enligt förslaget 
delas målen in i kategorierna: bötes-
mål, erkända mål där åklagaren yrkar 
högst sex månaders fängelse och icke-
erkända mål liksom mål där strängare 
straff än fängelse i sex månader yrkas 
samt ungdomsmål.

Ett särskilt förfarande föreslås i er-
kända mål där åklagaren yrkar högst 
sex månaders fängelse. Tingsrätten 
föreslås då kunna meddela dom på 
handlingarna. 

– Rättens prövning blir bara om för-
utsättningar för att meddela dom före-

ligger, nämligen att den tilltalade god-
tar allt som åklagaren påstår och yrkar. 
Men om det inte är en ren accept eller 
om rätten till exempel anser att det 
yrkade straffet är för strängt ska må-
let företas till huvudförhandling. På så 
sätt skulle domstolen kunna ägna mer 
tid åt de mer komplicerade målen som 
är stridiga, sade Stefan Strömberg.

Ett förslag som har genomförts är 
att rätten i vissa fall har börjat att ta 
ett större ansvar för att undersöka om 
stora mål kan delas upp i flera rätte-
gångar. 

– Ofta är det onödigt att bunta ihop 
målen. Och det blir förfärligt dyrt.

Utredningen vill också stärka hov-

rättens överprövande roll. I klago-
skrifterna ska tydligare anges vad som 
är fel, men också vad parterna anser 
är rätt i underrättens dom.

– Syftet är att hovrätten ska få ett bra 
underlag för att bedöma om målet ska 
släppas upp. De fall där man är över-
tygad om att underrätten har dömt 
rätt sorteras bort. Det är inte domsto-
lens sak att leta efter materiella fel.

Betänkandet ligger nu hos Reger-
ingskansliet.

– Vi har överlag fått positiva remiss-
svar. Jag hoppas att det händer något 
innan utredningen har passerat sitt 
bäst-före-datum, sade Stefan Ström-
berg. n

» Maria Billing, Advokatsamfundets chefsjurist, och Anne 
Ramberg.

Advokatdagarna fyller en viktig funktion som mötesplats för 
Sveriges advokater.

Stefan Strömberg, 
lagman vid Stock-
holms tingsrätt och 
särskild utredare i 
Straffprocessutred-
ningen.

Reportage Advokatdagarna
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Lösöreköpskommittén föreslår att 
lösöreköpslagen – och därmed tra-
ditionsprincipen – upphävs. I stäl-
let införs två lagar: en lag om köp 
av lösöre, som ger köparen skydd 
genom avtalet mot säljarens bor-
genärer vid köp av bestämt lösöre, 
och en lag om registrerad panträtt i 
lösöre.

Lars Edlund var ett av de tre justitie-
råd som ingick i utredningen. Tillsam-
mans med professor Torgny Håstad 
och advokat Odd Swarting, som var 
sakkunnig respektive expert i utred-
ningen, diskuterade han om tradi-
tionsprincipen bör överges.

Lars Edlund gav en historisk bak-
grund till traditionsprincipen. Avtals-
principen gällde i äldre rätt. År 1835 
och 1845 utfärdades lösöreköpsför-
ordningar med krav på registrering 
vid köp av lösöre som lämnades hos 
säljaren för skydd mot säljarens bor-
genärer.

År 2002 ersattes traditionsprinci-
pen av avtalsprincipen i konsument-
förhållanden.

Lars Edlund konstaterade att av-

talsprincipen i praktiken dominerar i 
utländska rättssystem.

– Det som är normalt i Sverige är ex-
tremt utomlands, sa han.

I sitt betänkande (SOU 2015:18) 
förordar Lösöreköpskommittén att 
avtalsprincipen ska införas. Både 
Håstad och Swarting skrev särskilda 
yttranden.

Odd Swarting var 
kritisk till kommitténs 
förslag att upphäva tra-
ditionsprincipen och an-
förde en rad skäl som ta-
lar emot. Som ordförande 
i Rekonstruktörs- och 
konkursförvaltarkollegiet 
(Rekon) påminde han om 
att 400 praktiskt verk-
samma advokater stod 
bakom uppfattningarna.

Han ansåg att inga samhällsekono-
miska fördelar med förslaget kan på-
visas.

– Det innebär att man överger ett 
effektivt, robust, förutsägbart och väl 
fungerande system, sa han.

Swarting menade att förslaget inne-
bär att skenavtal och angripbara efter-

handskonstruktioner skulle öka. Han 
underströk utifrån sin erfarenhet som 
förvaltare att traditionsprincipen och 
företagshypoteket medför effektivitet i 
konkurs. Avtalsprincipen och införan-
de av registreringspantsättning skulle 
verka direkt värdeförstörande. Regis-
terpanten skulle öka statens kostnader 
och försvåra brottsbekämpningen, ef-

tersom den klassificeras 
som handpant.

– Förslaget är till stora 
delar drivet av stora ford-
ringsägare som banker 
och finansinstitut, och 
missgynnar små ford-
ringsägare, sa Swarting.

Vidare skulle det i stort 
sett omöjliggöra rekon-
struktion. Odd Swarting 
förutsåg att registerpant 

kommer att få stor negativ påverkan 
på företagshypoteket.

Torgny Håstad menade att det inte 
är svårbedömda samhällsekonomiska 
effekter, som utredningens direktiv 
betonade, utan framför allt rättssys-
tematiska överväganden som ska vara 
avgörande.

– Man ska ha ett system som hänger 
ihop och som inte godtyckligt hoppar 
mellan olika egendomsslag. Det är 
ingen tvekan om att avtalsprincipen 
är grundläggande. Den gällde fram till 
1835 avseende alla egendomsslag, den 
gäller fortfarande för fastigheter, köp 
av byggnad på annans grund, köp av 
immaterialrätter, men inte för lösöre, 
påpekade Håstad.

Håstad menade att problemen med 
skentransaktioner och antedateringar 
för lösöre är överdrivna och att de kan 
lösas inom ramen för presumtionsre-
geln i UB 4 kap. 18 §. Dessutom måste 
en köpare bevisa att han har betalat, 
annars får han betala till konkursboet, 
och om priset inte varit marknads-
mässigt kan återvinning bli aktuell.

Kan vi säga tack och adjö 
till traditionsprincipen?

”Förslaget är till 
stora delar drivet 

av stora fordrings
ägare som banker 
och finansinstitut, 

och missgynnar 
små fordrings

ägare.” 
Odd Swarting 

» 

Skadestånd i 
brottmål / Mårten 
Schultz.

Har processbolaget en 
framtid? / Erik Nerep, 

Martin Wallin.

Modernt ledarskap 
för morgondagens 
talanger / Charlotte 
Forssander, Karin 
Cederblad (bilden).
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Han konstaterade att systemet i 
Sverige avviker från resten av världen: 
Traditionsprincipen gäller visserligen 
formellt i flera länder, som England 
och Tyskland, men den kan då åsido-
sättas antingen som i England genom 
att parterna kan avtala om att köparen 
ska vara skyddad genom avtalet, var-
vid ett sådant avtal rentav presumeras 
föreligga, eller som i Tyskland genom 
att parterna avtalar att säljaren ska 
besitta lösöret för köparen varigenom 
tradition anses ha skett. Där tradi-
tionsprincipen gäller är den således 
inget problem för medvetna köpare. 
Frågan gäller hur man ska göra med 
de omedvetna köparna.

– Jag tycker att det är en poäng med 
ett rättssystem där de som inte kan 
juridik kommer rätt och där man inte 
behöver fråga advokater inför trans-
aktioner! sa Håstad.

Remissyttrandena kan enkelt sam-
manfattas så att alla går med på att 
införa avtalsprincipen på omsätt-
ningsöverlåtelser; bankerna har dock 
villkorat det av att pantregisterlagen 
införs. Den enda som har avstyrkt allt 
är Rekon, förklarade Håstad.

Han menade att lagstiftaren borde 
införa avtalsprincipen vid omsätt-
ningsöverlåtelser.

– Men pantregisterlagen kan inte 
genomföras nu. Här behövs förbätt-
ringar. Regeringen borde tillsätta en 
fortsatt utredning om pantregister-
frågorna. Den utredningen borde få i 
uppdrag att också överväga om ägan-
derätts- och återtagandeförbehåll ska 
vara giltiga även om köparen har fått 
rätt att förfoga över varan före full 
betalning till säljaren; här avviker den 
svenska, finska och norska ogiltighets-
regeln från vad som gäller i de flesta 

andra länder, vilket i Sverige har lett 
till svårbedömda kringgåendekon-
struktioner, något som jag har skrivit 
om i tillägget till NJA 2009 s. 79, sa 
han.

– Man skulle kunna nu införa den 
nya lagen om skydd genom avtalet vid 
omsättningsöverlåtelser, lägga den fö-
reslagna pantregisterlagen på is, änd-
ra lösöreköpslagen så att den genom 
nuvarande registrering ger skydd för 
”överlåtelser” som annars inte skulle 
vara skyddade mot säljarens borge-
närer; det skulle ge samma möjlighet 
till skydd för säkerhetsöverlåtelser 
som gäller i dag. Men inom kort borde 
lösöreköpslagen helt avskaffas och er-
sättas med en modern pantregisterlag 
i den mån registrerad säkerhetsrätt 
i lösöre alls ska medges vid sidan av 
företagshypotek, föreslog Torgny 
Håstad. n » 

Odd Swarting, Torgny Håstad och Lars Edlund, som alla medverkade i Lösöreköpskommittén, hade delade meningar om traditionsprincipens bevarande.

Reportage Advokatdagarna
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Plädera inte för klienten utan för 
rätten! Det och andra handfasta råd 
gav Johan Eriksson.

Under många år har advokat Johan 
Eriksson intresserat sig för förhörstek-
nik och rättssäkerhetsfrågor. Nu har 
han gjort en egen undersökning där 
han har talat med ett antal domare 
(från olika typer av domstolar) om de-
ras tankar om advokaters pläderingar 
i brottmål. Domarna var mycket sam-
stämmiga i sina uppfattningar.

Den bästa pläderingen, enligt do-
marna, börjar starkt och fångar in-
tresset och är lagom lång, cirka 15–30 
minuter. Den har en innehållsförteck-
ning, koncentreras till det svåra och 
är ”juridiskt ärlig” och intellektuellt 
hederlig. Det är även bra att ta med 
praxis, även från underrätt. Och den 
måste innehålla ett resonemang i på-
följdsfrågan. 

den sämsta pläderingen har också 
tydliga kännetecken, enligt domarna. 
Det är när advokaten läser innantill, 
är oförberedd, återberättar vittnesut-
sagor samt upprepar vad andra redan 
har sagt. Dessutom innehåller den 
onödiga angrepp på andra parter i 
rättssalen som saknar betydelse. Lika-
så har den inte ett vettigt resonemang 
i påföljdsfrågan utan det framförs 

Försvaret ifrågasätter alltför 
sällan digital bevisning, 
konstaterade Anders Ahlqvist, 
kriminalkommissarie och it-
brottsspecialist vid Polisens 
nationella operativa avdelning 
(NOA).

Teknisk bevisning blir en allt 
viktigare del i rättsprocessen 
och är ofta det som gör att polis 
och åklagare når framgång i 
domstol. Ändå är det, enligt 
Anders Ahlqvist, vanligt att för-

svaret inte har några frågor som 
rör den digitala bevisningen vid 
huvudförhandlingar. 

– Det gör mig lite 
förvånad och det är 
inte bra för rätts-
säkerheten. Jag tror 
inte att polisen eller 
Nationellt forensiskt 
center fabricerar 
bevis, men det finns alltid ut-
rymme för tolkningar, sade han.

Anders Ahlqvist är även kri-
tisk till att försvaret ofta köper 

in extern kompetens för att 
granska digitala bevis.

– Högutbildade experter stjäl-
per ofta mer än vad 
de hjälper. De talar 
sällan ett språk som 
domstolen förstår. 
Det gör att genomsla-
get i rätten blir tvek-
samt, sade han och 

slog fast att det saknas en aktör 
i det svenska rättsväsendet – en 
person som har både teknisk och 
juridisk kompetens när det gäller 

brott med it-relevans. Och som 
kan granska polisens resultat.

Viktiga delar i den tekniska 
bevisningen är DNA-teknik och 
spår i it-miljön.

Sedan 1991 görs DNA-analyser 
i Sverige. DNA-analyser utförs i 
omkring 16 500 ärenden per år.

Vid brott undersöks tillhyg-
gen och andra föremål där 
DNA-spår, till exempel blod, har 
lämnats i samband med brott. 

En av de största utmaning-
arna är att se till att så lite som 

Advokaters hantering av digitala bevis kritiseras

”Högutbildade 
experter stjälper 
ofta mer än vad 

de hjälper” 
Anders Ahlqvist

» 

Konsten att     plädera framgångsrikt
Reportage Advokatdagarna
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bara: ”Det ska vara väsentligt kortare 
fängelsestraff än vad som anförs från 
åklagarbänken”. I hovrätten ogillas 
det när pläderingen från tingsrätten 
endast återupprepas. 

– Det ska ju vara frågan om en över-
prövning, inte en om-
prövning.

Johan Eriksson beto-
nade starkt betydelsen av 
pläderingen eftersom do-
marna i hans undersök-
ning säger att plädering-
en påverkar utgången i 
mellan 10 och 20 procent 
av fallen.

– Det som alla domare 
sa var att när de hade bestämt sig för 
att ändra sig så gjorde de det för att 
de plötsligt såg saker ur ett annat per-
spektiv. Det dök upp en annan hypo-
tes, sa Eriksson.

eriksson underströk betydelsen av att 
inte plädera för klienten. Något han 
frankt konstaterade att han själv gjort 
vid olika tillfällen under åren.

– Men efter att ha lyssnat på det ur-
valet som jag har gjort ur den svenska 
domarkåren så är min slutsats att man 
ska sluta med att plädera för klienten, 
sa han och fortsatte:

– Man kan bränna av en sån där plä-
dering för klienten på rummet eller 

i cellen, ett brandtal. Jag tror att det 
värmer lika mycket eftersom jag tror 
att det är det som klienterna ibland 
saknar: en advokat som bryr sig och 
som verkar tro på det de säger och 
som de kan känna en värme och ge-

menskap med. Men det 
kan man visa på ett annat 
sätt än att argumentera i 
domstolen på ett sätt som 
inte någon lyssnar på. Så 
jag tänker sluta med det 
(att plädera för klienten).

johan eriksson lämnade 
flera konkreta exempel 
utifrån olika principer på 

hur advokater kan lägga upp sitt ar-
bete. Det första rådet är att börja med 
pläderingen och använda den som 
en checklista för förhör och sakfram-
ställning. Rensa bland bevisfrågor 
och fokusera på dem det är oenighet 
om. Detsamma gäller rättsfrågorna. 
”Pläderingens skelett” byggs upp från 
praxis och doktrin, bevisvärdering av 
processmaterialet och juridiska slut-
satser. 

När pläderingen så genomförs är 
det väsentligt att man verkligen kan 
materialet, att man förklarar på ett 
begripligt sätt vad sakkunnig anfört 
och hur det ska tolkas. Fånga intres-
set och använd retoriska knep och 

hjälpmedel. Eriksson uppmanade till 
att våga använda retoriken, gör det på 
det sätt som passar just dig. Använd 
hjälpmedel, en film, ett foto, en frå-
gelista, ett blädderblock, en tidsaxel. 
Enkla saker som även kan användas i 
små mål som gör det enklare och roli-
gare att följa med.

om klienten förnekar så börja med 
att tala om påföljden. När man har ar-
gumenterat om det så kan man se på 
bevisningen. 

– Ge åklagaren judo. Behandla åkla-
garens argument väl. Det är ett klas-
siskt retoriskt knep. Att säga att allt 
som den andra säger är dåligt är inte 
bra eftersom det sällan är så. Utan det 
är bättre att säga att det som är dåligt 
verkligen är dåligt, sa Johan Eriksson 
som menade att då blir det lite lättare 
att få rätten att tänka på ett annat sätt 
än den som stämmer vill.

– Vi säljer inte fullständiga lös-
ningar. Jag säljer rimliga tvivel, mot 
betalning faktiskt. Staten betalar oss. 
Jag reser land och rike runt och säljer 
rimliga tvivel. Jag bevisar ingenting. 
Jag tycker inte att försvarare ska an-
vända sig av det ordet överhuvudta-
get. Jag vill bara, när min klient nekar, 
att när rätten ska överlägga då finns 
det fortfarande tvivel kvar som är rim-
liga. Det är det vi säljer. n

möjligt av den bakgrund som 
spåret finns på följer med till 
analysen – då bakgrunder som 
till exempel jord kan göra det 
svårt att få fram ett resultat.

– Jord är en av de svåraste ma-
triserna. Hundar kan hitta spår, 
men det är oerhört svårt för oss 
att få DNA ur jorden, sade Ricky 
Ansell, verksamhetsledare och 
forensisk generalist vid Natio-
nellt forensiskt centrum (NFC).

Han berättade att det finns 
150 000 personer i det svenska 

DNA-registret, vilket är blygsamt 
internationellt sett. I de brittiska 
och amerikanska registren finns 
till exempel 6 respektive 10 
miljoner personer.

– Det finns ett visst gränsöver-
skridande utbyte av DNA-profi-
ler med andra länder. Det har 
också skett en standardisering, 
vilket gör att det i dag är möjligt 
att jämföra en DNA-profil som 
är framtagen i ett annat land i 
Europa med en profil som är 
framtagen i Sverige, sade han. n

”Jag säljer rim
liga tvivel, mot 

betalning faktiskt. 
Staten betalar oss. 
Jag reser land och 

rike runt och säljer 
rimliga tvivel.” 

Johan Eriksson

» 

Att utveckla en  
affärsdriven kultur / 
Ulf Giege.

Korsförhör i 
tvistemål / Claes 
Lundblad, Magnus 
Widebeck.

Anders Ahlqvist, 
kriminalkommissa-

rie och it-brottsspe-
cialist vid Polisens 

nationella operativa 
avdelning (NOA).

Konsten att     plädera framgångsrikt
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Enligt Bergwallkommissionen på-
verkades utgången i mordmålen 
mot Sture Bergwall av att förhand-
lingarna inte var kontradiktoriska.

Under advokat Bengt Ivarssons led-
ning diskuterade Mari Heidenborg, 
lagman i Solna tingsrätt, riksåklagare 
Anders Perklev och advokat Thomas 
Olsson vilka krav som bör ställas på 
åklagaren, försvararen och domstolen 
i en sådan situation. 

Mari Heidenborg. expert i Berg-
wallkommissionen, redogjorde för 
granskningen. Kommissionen drog 
fyra slutsatser i sin rapport:

1. En nödvändig faktor för händel-
seförloppet var Sture Bergwalls eget 
agerande.

2. Under hela utredningsprocessen 
och rättegångarna togs särskild hän-
syn till Sture Bergwalls särart. Det är 

den viktigaste orsaken till utgången, 
menade Mari Heidenborg.

3. Utredningsarbetet präglades av 
grupptänkande och konfirmerings-
bias där åklagare, polis och psykolog 
hade en samsyn om Bergwalls skuld.

4. Den kontradiktoriska principen 
åsidosattes eftersom både åklagare 
och försvarare argumenterade för fäl-
lande domar.

– Det som främst skiljer kommissio-
nens kritik från tidigare omdömen är 
att den har mildrat kritiken mot för-
svararna, sa Mari Heidenborg.

kommissionen menar att försvararna 
har agerat i huvudsak riktigt utifrån 
försvararrollen och lojalitetsplikten. 
Men kommissionen kritiserar även 
advokaterna: 

– De borde ha reagerat när de pro-
cessrättsliga principerna åsidosattes 

och när man anpassade rättegångarna 
för mycket till Bergwalls särart.

Under förundersökningarna hölls 
en stor mängd långa förhör med Sture 
Bergwall.

– Men ingen gång framförde han 
en mer sammanhängande berättelse, 
förklarade Mari Heidenborg.

Det var svårt att få åklagaren att 
presentera materialet på ett sätt som 
var gripbart för rätten. Domstolarna 
tillät att bevisning lades fram som åsi-
dosatte både principen om det bästa 
bevismaterialet och omedelbarhets-
principen – man hörde poliser om 
vad Sture Bergwall hade sagt i förhör. 
Domstolarna godtog sämre bevisme-
del och satte sig i en situation där de 
inte fick ett tillräckligt bra underlag 
för sin bedömning, enligt kommissio-
nen.

– Processprinciperna är rättssäker-

När rollspelet i rättsprocessen 
inte fungerar

Anders Perklev, Bengt Ivarsson, Mari Heidenborg och Thomas Olsson gav en samlad bild av vad som gick snett i rättsväsendets hantering av Bergwallmålen.

Reportage Advokatdagarna

Direktanspråk och  
ansvarskonkurrens 
– när sätter avtalen 
i kontraktskedjor  
gränser för anspråk? 
/ Johnny Herre 
(bilden), Svante O. 
Johansson.
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Milad Mohammadi, jurist, statsvetare och talare, föreläste om människors potential, 
mänskliga rättigheter och om hur vi gemensamt kan skapa ett hållbart samhälle. 
”Du måste vara den förändring du vill se i världen. Om du vill förändra något måste 
du först förändra dig själv. Du måste hjälpa dig själv för att hjälpa andra. Du måste 
stärka dig själv för att stärka andra. Du måste leva som du är. Annars är du inte den 
person du säger att andra ska vara”, sade han. Han lyfte fram nyfikenhet som en 
viktig egenskap för att nå förändring. ”Vi måste våga vara nyfikna på det som är nytt 
och som vi kanske inte förstår. Vi måste sträcka ut handen. Satsa på människor. Dela 
på kakan till förmån för det stora hela. Våga släppa in människor i vårt samhälle. I 
våra hem. Nyfikenhet gör att vi försöker förstå varandra, samarbetar. Nyfikenheten 
är innovationen i samhället, det som kommer att förändra samhället”, sade han.

Hans Corell föreläste om advokatens roll i arbetet för rättsstaten och mänskliga rät-
tigheter. Se hans gästkrönika på sidan 50.

hetsgarantier! deklarerade Mari Hei-
denborg.

– De är särskilt viktiga i ett fall när 
det normala rollspelet sätts åt sidan, 
när det inte finns någon som argu-
menterar mot en fällande dom. Då är 
det oerhört viktigt att domstolen be-
vakar att principerna inte åsidosätts.

Mari Heidenborg kon-
staterade att försvararen 
har ett ansvar att agera 
när viktiga principer åsi-
dosätts. Men det är ändå 
åklagaren som har det 
största ansvaret för att se 
till att processen genom-
förs på riktigt sätt och att objektivi-
tetsprincipen följs.

riksåklagare anders perklev förkla-
rade att Riksåklagaren ställer sig helt 
bakom kommitténs slutsatser.

– De stämmer till eftertanke. Man 
bör inte lägga dem bakom sig, utan 
hålla dem i minnet, sa Perklev.

Han konstaterade att aktörerna i 
Bergwallmålen inte följde reglerna.

Riksåklagaren har utfärdat etiska 
riktlinjer för åklagarväsendet (RåR 
2014:1). Där framgår att åklagaren, när 
den misstänkte inte själv verkar för 
sitt försvar, bör ta ett särskilt ansvar 
för att omständigheter som annars 

skulle ha lyfts fram av försvararen blir 
belysta (kommentar till riktlinje 2).

Anders Perklev konstaterade att 
brottmålsprocessen omfattar en ba-
lansgång mellan effektiv brottsbe-
kämpning och rättssäkerhet.

Rollspelet mellan parterna har till 
syfte att skapa det bästa underlaget 

för rättens prövning. Det 
är viktigt att skilja mellan 
roll och person.

– En åklagare vinner el-
ler förlorar inga mål, un-
derströk Anders Perklev.

Advokat Thomas Ols-
son började arbeta med 

Bergwallärendena hösten 2008.
Han menade att avgörande för ut-

vecklingen var att åklagare och polis 
redovisade utredningen på ett miss-
visande sätt.

enligt thomas olsson kan tre lärdo-
mar dras av målen:

1. Sture Bergwall lyckades aldrig er-
känna ett enda mord.

– Formellt erkände han, men han 
lyckades i sak aldrig lämna en berät-
telse som stämde med kända fakta, sa 
Thomas Olsson.

2. Sverige har en stark rättegångs-
balk.

– Hade man tillämpat rättegångs-

balken som den är tänkt och skriven, 
hade Bergwall inte blivit dömd för ett 
enda mord, hävdade Olsson.

3. Sverige har ett rättssystem som 
visar upp integritet och styrka.

– Det innebär att man även i ett fall 
som det här inte tvekar att rätta till 
felen, oavsett kostnader och pris, sa 
Thomas Olsson.

vid rättegångarna fick polisvittnen 
och sakkunniga berätta vad Sture 
Bergwall har sagt under förundersök-
ningen.

– Allt som har använts för att döma 
Bergwall kommer från polisen och 
experter. Hade man tillämpat rätte-
gångsbalken 36:16 2 st. korrekt, regeln 
om när man får åberopa uppgifter ur 
polisförhör, skulle det aldrig ha hänt, 
sa Thomas Olsson. 

Thomas Olsson drog en slutsats:
– De små bestämmelserna som 

man ofta upplever är besvärliga och 
som domstolarna kanske suckar över 
har ett syfte och en funktion – att 
garantera balans i rättegången och 
den kontradiktoriska principen. De 
ska tillämpas enligt sin bokstav! Man 
ska vara exegetisk när det gäller rät-
tegångsbalken och aldrig acceptera 
argumentet att det blir besvärligt, för-
klarade han. n

Betalning – om 
prestation i pengar 
/ Stefan Lindskog.

”En åklagare 
vinner eller 

förlorar 
inga mål” 
Anders Perklev
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Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

Vi har kurser ända fram till jul!

Du får 500:- rabatt vid nyanmälan om du anger kampanjkod Advokaten

Hos oss hittar du flest utbildningar i 
december, välj någon av följande: 

8 DEC PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD OCH 
RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD
Praktiska råd om hur ett psykiatrimål 
hanteras från ”ax till limpa.”

9 DEC BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE 
OCH UMGÄNGE - FÖRDJUPNING
Fördjupande om att driva mål gällande 
barn i allmän domstol. 

10 DEC LOJALITETSPLIKT I AKTIEBOLAG
Det saknas uttrycklig lagreglering rörande 
lojalitetsplikt och gränserna är oklara.

11 DEC EMIR: GETTING READY FOR  
THE CLEARING AND MARGINING  
REQUIREMENTS
Om clearing och riskhantering av icke 
clearade OTC-derivat.

14 DEC DEN MODERNA 
MARKNADSRÄTTEN
Marknadsrättssystemets utforming och den 
praxis som utvecklats i Sverige och Europa.

15 DEC BOLAGSRÄTT: NYTT OM 
FÖRETRÄDARANSVAR OCH  
PERSONLIGT ANSVAR
Ny rättspraxis från HD ändrar i flera fall 
förutsättningarna vid kritisk kapitalbrist. 

16 DEC FÖRSVARARENS UPPDRAG
Aktuellt och praktiskt om uppdraget som
offentlig försvarare.

17 DEC PRAKTISK BODELNING
En genomgång om allt du behöver veta för 
att kunna genomföra en bodelning. 

18 DEC INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
MANAGEMENT II
Strategi och taktik för tvist om immate-
riella rättigheter. 

God Jul!

Hög tid att
samla ihop 
poäng innan 
året tar slut!
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Ny terrorlagstiftning  väcker många frågor
Reportage Advokatdagarna

Omkring 300 personer har, enligt 
Säkerhetspolisen, rest från Sverige 
för att ansluta sig till terroristgrup-
per i Syrien och Irak. Regeringen 
undersöker nu om deltagande i en 
väpnad konflikt för en terroristor-
ganisation ska straffbeläggas.

Lars Werkström, rättschef vid Åkla-
garmyndigheten som på regeringens 
uppdrag utreder om och i så fall på 
vilket sätt strafflagstiftningen kan 
användas för att förbjuda resor som 
görs för att begå terroristhandlingar, 
redogjorde för det lagstiftningsarbete 
som nu pågår. Sverige ska så långt det 
är möjligt leva upp till två internatio-
nella åtaganden på terroristområdet 
– dels en resolution från FN:s säker-
hetsråd som handlar om resor i av-
sikt att begå terroristhandlingar, dels 
ett åtagande i Financial Action Task 
Force, en internationell organisation 
som bekämpar terrorismfinansiering 
och penningtvätt – oavsett syftet med 
finansieringen.

I ett delbetänkande från i juni före-
slår utredningen att det ska vara straff-
bart att resa från Sverige till ett annat 
land i avsikt att begå terroristhand-
lingar. Det ska också vara straffbart att 
finansiera sådana resor och medverka 
till dem. Det är i dag straffbart att ge 
terroristutbildningen. Utredningen 
förslår att det även ska bli straffbart 
att ta emot sådan utbildning. Efter 
tilläggsdirektiv i juni utreds nu också 
om det kan straffbeläggas att delta i 
väpnad konflikt utomlands inom ra-
men för en terroristorganisation.

– Men det finns betydande utma-
ningar, det handlar bland annat om 
huruvida det man vill komma åt med 

en ny lagstiftning redan är straffbart. 
Och hur förhåller sig en eventuell 
strafflagstiftning med ett förbud att 
delta i väpnad konflikt till folkrätts-
liga regler om krig – i vissa fall har 
man rätt att delta i väpnade konflikter 
och uppnå straffrättslig 
immunitet, sade Lars 
Werkstsröm.

inrikesminister Anders 
Ygeman bekräftade att 
Lars Werkström har en 
svår uppgift.

– Var drar man gränsen 
för vad som är straffbart? 
Man kan helt förbjuda re-
sor utomlands för att del-
ta i väpnad strid. Man kan göra som 
direktiven antyder, huruvida organi-
sationen är terrorstämplad eller inte 
avgör om det är tillåtet att strida för 
den. Men då uppkommer frågan vad 
som avgör om en organisation är en 
terrororganisation. Man kan utgå från 
FN:s terrorlista, EU:s terrorlista eller 
fatta nationella beslut, sade Anders 
Ygeman.

Advokat Thomas Olsson, som hu-
vudsakligen arbetar med brottmål, 
känner en stark oro inför vad som hål-
ler på att ske på terroristlagstiftning-
området. Hans utgångspunkt är att all 
terrorism inte är av ondo. 

– I assymetriska väp-
nade konflikter är terror-
handlingar ofta den un-
derlägsna partens enda 
metod för att nå fram-
gång mot en motpart som 
ofta  kontrollerar polisen, 
säkerhetstjänsten och mi-
litären, sade Olsson. 

Som exempel angav 
han motståndsrörelserna 
som bekämpade nazis-

men under andra världskriget. 
– I dag är det uppenbart att all lag-

stiftning som genomförs på terroris-
mens område syftar till att förhindra 
framför allt religiös fundamentalism. 
Men det framgår inte av lagstiftning-
en. Lagstiftningen är neutral. Den 
träffar såväl den som kämpar mot 
demokrati som den som kämpar för 
demokrati, sade han och tillade:

» 

”Var drar man 
gränsen för vad 

som är straffbart? 
Man kan helt 

förbjuda resor 
utomlands för 

att delta 
i väpnad strid. ” 

Anders Ygeman

På seminariet diskuterades flera svåra frågor som rör folkrätt, grundlag och mänskliga rättigheter.

Inrikesminister 
Anders Ygeman 
i samtal med 
Anne Ramberg.

lagstiftning  väcker mån
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– Med den här lagstiftningen till-
handahåller vi instrument  åt partier, 
med andra ideologiska grunder än 
dagens regeringspartier, att komma 
åt handlingar som de anser vara po-
litiskt icke-önskvärda. Lagstiftningen 
kan komma att utnyttjas 
för att skapa en polisstat, 
sade Thomas Olsson.

Lars Werkström under-
strök att all lagstiftning 
måste vara generell.

– Det är straffvärda ter-
roristhandlingar som är 
det formella målet för 
lagstiftningen. De är klan-
dervärda även om tio år, 
oavsett vilken regering vi 
har, sade han.

advokatsamfundets generalsekrete-
rare Anne Ramberg, som modererade 
seminariet, undrade hur panelen ser 
på konflikten mellan förpliktelsen att 
folkrättsligt leva upp till säkerhets-
rådets resolutioner och de krav som 
ställs på en lagstiftning när det gäller 
rättssäkerheten.

– Vi är folkrättsligt förbundna av 
FN-rätten. Men skulle den konkurrera 
med grundläggande konstitutionella 
värden i Sverige kommer vi i första 
hand att stå upp för den svenska kon-
stitutionen. Men jag ser inte att den 

konflikten är så allvarlig, 
sade Anders Ygeman.

Anne Ramberg ställde 
därefter en fråga om hu-
ruvida det finns ett behov 
av en ny lagstiftning, hur 
den ska kunna bli effektiv 
och om den är proportio-
nerlig.

Anders Ygeman svar 
på frågan var ett tydligt 
ja.

– Skälet till att det finns ett behov är 
att det finns uppenbara luckor i da-
gens lagstiftning. Det är förbjudet att 
ge, men inte att ta emot terrorträning. 
Känsligare är att det blir kriminaliserat 
att ge en ekonomisk gåva till en orga-
nisation som bedriver terror, även om 
syftet är gott.  Men vill man bidra till 
exempelvis den sociala utvecklingen i 
ett land kan man ge bidrag till organi-

sationer som inte samtidigt spränger 
bomber, sade Anders Ygeman.

thomas olsson anser däremot inte att 
det finns något behov av en ny terror-
lagstiftning.

– Terroristlagstiftningen och den 
som nu införs blir otroligt svår att till-
lämpa. För att kunna lagföra någon 
för utbildning i terrorism måste man 
få tag på den som har gett utbildning-
en och undersöka dennes uppsåt. Ska 
man åka till Syrien och hålla förhör 
för att ta reda på avsikten med utbild-
ningen? Det är en lagstiftning som ty-
värr bara ger säkerhetstjänsten ökade 
möjligheter att övervaka medbor-
garna och straffbelägga deras åsikter. 
Den ger inga möjligheter till lagföring, 
sade han.

Både Anders Ygeman och Lars 
Werkström ger Thomas Olsson rätt till 
viss del.

– I många fall kommer vi att se till-
lämpningssvårigheter med utredning 
och bevisning. Men kan man hindra 
någon enstaka individ från att åka till 
Syrien kan lagstiftningen ändå vara av 
godo. En strafflagstiftning markerar 
också mot företeelser som samhäl-
let tar avstånd från, sade Lars Werk-
ström.

finns det inte risk för att andra demo-
kratiska intressen, som yttrandefrihe-
ten, får stå tillbaka när möjligheterna 
att utnyttja tvångsmedel som avlyss-
ning utvidgas? undrade Anne Ram-
berg.

– Vi måste ha en lagstiftning som gör 
det möjligt för polis och säkerhetspo-
lis att ställa människor till svars för 
handlingar som har begåtts i Syrien. 
Jag menar inte att det minskar möjlig-
heten att uttrycka sin åsikt, sade An-
ders Ygeman.

Han berättade också att regeringen 
har antagit en ny nationell strategi 
mot terrorism med tre huvuddrag: att 
förebygga attentat, rekrytering och 
radikalisering, att förhindra att männ-
iskor reser iväg för att göra terrorat-
tentat och att försvåra utförandet av 
attentat. n » 

”För att kunna 
lagföra någon för 
utbildning i terro
rism måste man få 
tag på den som har 
gett utbildningen 

och undersöka 
dennes uppsåt.” 

Thomas Olsson

På seminariet diskuterades flera svåra frågor som rör folkrätt, grundlag och mänskliga rättigheter.

lagstiftning  väcker mån

En ny arvsförordning 
/ Ulf Bergquist.

Klander av skiljedom / 
Robin Oldenstam.
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Frågorna om när och av vem förvalt-
ningsbeslut kan överklagas regle-
ras inte i lag utan har utvecklats i 
praxis. Ulrik von Essen, professor 
i offentlig rätt vid Stockholms uni-
versitet, diskuterade kriterierna.

Ulrik von Essen framhöll att frågorna 
om överklagbarhet i förvaltningspro-
cessen har blivit viktigare under se-
nare år.

– Myndigheterna får fler och fler 
verksamhetsområden. De utövar mer 
tillsyn och fler saker blir tillsynsplik-
tiga, sa han.

Rättidsprövningen kan vara bety-
delsefull. Om överklagandet kommer 
in för sent och avvisas, är beslutet 
om rättidsprövningen överklagbart. 
Men om myndigheten bedömer att 
överklagandet har kommit in i tid, är 
domstolen bunden av underinstan-
sens bedömning – beslutet om rättids-
prövningen är inte överklagbart. Det 
framgår av HFD 2011 ref. 65. Ulrik von 
Essen menade att det är olyckligt, ef-
tersom vissa myndigheter är slarviga 
med rättidsprövningen och ibland 
mycket okunniga.

Bland de övriga förutsättningarna 
för sakprövning är regeln om rätt 
forum numera dispositiv. Det krävs 
invändning från part (HFD  2013 
ref. 41).

Övriga sakprövningsförutsättningar 
är absoluta, och det åligger domsto-
len att kontrollera att beslutet är över-
klagbart, att klaganden har talerätt, 

att överklagandet har formellt korrekt 
innehåll och att det inte föreligger li-
tispendens eller res judicata.

Litispendens är helt oreglerat i 
förvaltningsprocessen, men anses 
allmänt gälla. Regeln är inte absolut 
– frågor kan i undantagsfall prövas, 
fastän de ligger i annan domstol, som 
i RÅ 1995 ref. 26.

– Men möjligheterna till undantag är 
små. Det ska handla om folks dagliga 
försörjning, sa Ulrik von Essen. 

Enligt von Essen är res judicata nå-
got av en icke-fråga i förvaltningspro-
cessen. 

– Utgångspunkten är att 
domstolsavgöranden inte 
vinner rättskraft. Man 
kan pröva frågan om och 
om igen, förklarade han.

Undantag är brottmåls-
liknande mål, till exem-
pel om körkortsåterkal-
lelse. Ett problem är att 
det är oklart vilka målty-
per som är brottmålslik-
nande.

Det finns flera avgöranden som in-
dikerar att tvistemålsliknande mål 
också blir rättskraftigt avgjorda i för-
valtningsprocessen.

– RÅ  2002 ref.  61 är det ledande 
rättsfallet, men det är nog överspelat 
genom fallet HFD  2013 ref.  36. Där 
var det helt avgörande om det finns 
lagregler i den aktuella speciallagen 
som begränsar myndighetens möjlig-
het att pröva någonting som har varit 

uppe i domstol. Då blir det rättskraf-
tigt avgjort. Det gäller i princip bara 
på skatte- och socialförsäkringsområ-
dena, sa Ulrik von Essen.

För att ett beslut ska vara överklag-
bart krävs att myndighetsåtgärden har 
en viss yttre form. Beslutet ska vara 
handlingsdirigerande, skriftligt och 
bestående i tiden. Innehållsmässigt 
ska det ha verkningar av något slag. 

Ett viktigt rättsfall är RÅ  2004 
ref.  8, olivoljemålet. Livsmedelsver-
ket dömde ut ett antal namngivna 
italienska olivoljor på sin webbplats. 
Det fick den praktiska konsekvensen 

att oljorna försvann från 
livsmedelsaffärerna, till 
stor skada för importö-
rerna – som överklagade 
webbsidan. Regerings-
rätten konstaterade att 
innehållet på webbsidan 
uppfyllde alla kriterier 
för ett överklagbart be-
slut. Regeringsrätten prö-
vade den rena kompe-

tensfrågan: Får Livsmedelverket gå ut 
med den typen av information? Och 
undanröjde beslutet.

Passivitet från en myndighets sida 
är svår att angripa. 

– Om myndigheten är helt passiv, 
finns inget att göra. Det finns kommu-
nala myndigheter som har slutat fatta 
beslut – de har döpt om sig till affärs-
områden, förklarade von Essen.

Han nämnde ett exempel med en 
kommunal myndighet som beslöt att 

”Myndigheterna 
får fler och fler 
verksamhets
områden. De 

utövar mer tillsyn 
och fler saker blir 

tillsynspliktiga” 
Ulrik von Essen

» 

Utvidgat skydd för kända varumärken / Karin Nordborg. Valet av tvistlösningsform – särskilt valet av skiljeklausul / Magnus 
Bernro, Christer Danielsson.

Hur kan förvaltningsbeslut
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avskaffa offentlighets- och sekretessla-
gen samt att därefter inte fatta några 
fler beslut.

För att enskilda ska ha klagorätt 
krävs saklegitimation och att beslutet 
har gått den enskilde emot.

det finns fyra grunder för saklegiti-
mation:

1. Partsställning i myndighetens 
ärende.

2. Rättsställning som påverkas. Det 
förekommer nästan aldrig. De tillfäl-
len då det har förekommit räknas upp 
i RÅ 1995 ref. 77 – inalles tre tillfällen 
sedan 1947!

3. Erkänt intresse som myndig-

heten måste beakta. I exempelvis 
bygglovsärenden är grannarnas in-
tressen erkända i plan- och bygglagen. 
I RÅ 1992 ref. 13 om alkoholtillstånd 
hade restaurangens grannar ett er-
känt intresse och därmed klagorätt, 
men inte nykterhetsorganisationen 
IOGT-NTO. Enligt alkohollagen ska 
ordningsstörningar vägas in vid till-
ståndsprövningen, men inte folkhäl-
soaspekter – de har redan beaktats vid 
utformningen av förutsättningarna 
för tillstånd.

4. Rättsskyddsintresse. I läkeme-
delsmålet RÅ 2006 ref. 9 hade ett bo-
lag fått patent på ett läkemedel. Sedan 
patentet hade gått ut utvecklade ett 

annat bolag ett kopieläkemedel och 
fick tillstånd av  Läkemedelsverket 
att sälja det. Originalläkemedelsbo-
laget klagade på beslutet. Regerings-
rättens minoritet ansåg att klagorätt 
inte fanns, eftersom originalläkeme-
delsbolaget inte var part i ärendet, 
inte fick sin rättsställning påverkad 
och inte hade ett erkänt intresse. Men 
domstolens majoritet fann att bolaget 
hade klagorätt, eftersom det hade ett 
berättigat intresse.

–  Allmänna intressen kan enligt 
HFD:s praxis aldrig grunda saklegiti-
mation – saklegitimerad blir man på 
individuella frågor, förklarade Ulrik 
von Essen. n

» 
Nyheter inom penningtvättslagstiftningen och deras 
inverkan på advokatverksamheten / Johan Sangborn, 
Karin Faxén Ågrup.

Reportage Advokatdagarna

Ulrik von Essen 
analyserade de 
oreglerade  frågorna 
om klagorätten i 
förvaltningsproces-
sen.

överklagas?
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» 

I bolagens arbete mot korrup-
tion är ”tonen” från bolagets 
ledning helt avgörande.

Advokat Peter Utterström gav 
en internationell utblick och 
beskrev hur korruption allt mer 
kommit i fokus i internationella 
överenskommelser och hur 
lagstiftningen blir allt mer strikt. 
USA ligger i framkant och driver 
på denna utveckling. Han gav 
flera aktuella exempel på stora 
bolag som dragits in i korrup-
tionshärvor.

– I samband med korruption 

så finns det i realiteten en risk 
för att det förekommer andra 
brott, till exempel skatteundan-
dragande och penningtvätt, sa 
Peter Utterström. 

i sverige uppdaterades lagstift-
ningen 2012 då flera nya regler 
infördes, bland annat vårdslös-
hetsregler som medför att en 
företagsledning kan hållas ansva-
rig för underlåtenhet att kontrol-
lera konsulter och ekonomiska 
flöden. Utterström konstaterade 
att utvecklingen i Sverige liksom 
internationellt går mot allt högre 

krav på regeluppföljning med in-
tern kontroll och utbildning som 
starkt prioriterade åtgärder.

– Den absolut viktigaste 
punkten är dock att företagsled-
ningen ser allvarligt på korrup-
tionsfrågan och verkligen har 
inställningen att korruption inte 
är acceptabelt. Om inte företags-
ledningen har den inställningen 
så faller varje program, slog 
Utteström fast som menade att 
”tonen” från ledningen är helt 
avgörande.

– Tonen måste vara att kor-
ruption inte är acceptabelt, 

kommenterade Utterström som 
även betonade betydelsen av att 
ständigt följa upp och hålla fast 
vid linjen att korruption inte är 
acceptabelt. 

advokat tomas nilsson kon-
staterade att som advokat kan 
man ha olika roller i samband 
med korruptionsfrågorna. Som 
rådgivare då bolagen implemen-
terar antikorruptionsprogram, 
eller när ett avgränsat uppdrag 
som ett policydokument upprät-
tas. Även advokater som sitter 
i bolagsstyrelser bör ha insikt 

Ledningens inställning är avgörande för att           stoppa korruption

Reportage Advokatdagarna

Fredrik Wersäll, 
president 
i Svea hovrätt.
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Domstolarna och parterna miss-
tolkar ofta likgiltighetsuppsåtet. 
Fredrik Wersäll, president i Svea 
hovrätt, redde ut begreppen.

Genom rättsutvecklingen i början på 
2000-talet introducerades det så kall-
lade likgiltighetsuppsåtet. Uppsåtslä-
ran fick därmed ett delvis nytt inne-
håll. Men det resonemang som låg till 
grund för Högsta domstolens bedöm-
ning har haft ett begränsat genomslag 
i praxis.

Gränsen mellan med-
veten oaktsamhet och 
uppsåt, det vill säga upp-
såtets nedre gräns, är en 
av de mest omdiskutera-
de och känsliga frågorna 
inom straffrätten. Fram 
till början av 2000-talet 
var huvudregeln i svensk 
rätt att den nedre grän-
sen skulle testas genom eventuellt 
uppsåt med hypotetiskt prov.

– Man testade om gärningsmannen 
skulle ha gjort på samma sätt om han 
eller hon hade varit säker på att följ-
den hade inträffat, sade Fredrik Wer-
säll.

men metoden kritiserades, bland 
 annat därför att uppsåtsfrågan avgjor-

des av ett förhållande som inte före-
låg. 

Likgiltighetsuppsåtet etablera-
des framför allt genom det så kall-
lade hiv-fallet från 2004 (NJA 2004  
s. 176). En hiv-smittad man som gick 
på bromsmediciner hade haft sexu-
ella förbindelser med ett stort antal 
män. Frågan var om han hade haft 
uppsåt att föra smittan vidare till 
männen. Högsta domstolen konsta-
terade att mannen hade haft sex med 
många personer, men att risken för 

att han skulle överföra 
smittan var relativt låg, 
inte minst med hänsyn 
till att han medicinerade. 
I steg två testade dom-
stolen vilket förhållande 
mannen hade haft till att 
förverkliga risken. En-
ligt domstolen hade han 
förlitat sig på och haft en 

förhoppning om att risken, överföran 
av smitta, inte skulle förverkligas.

– Han var inte likgiltig inför att ris-
ken skulle förverkligas. Därför var det 
inte uppsåt, sade Fredrik Wersäll.

Två faktorer måste således föreligga 
för att det ska vara fråga om likgiltig-
hetsuppsåt. Dels handlar det om hur 
stor sannolikheten är för att en effekt 
ska inträffa. Det ska vara fråga om ett 

medvetet risktagande. Dels handlar 
det om vilken attityd som finns till att 
risken förverkligas. Det ska finnas en 
likgiltighet inför följden av en gärning.

likgiltighetsuppsåtet kompletterar 
avsiktsuppsåtet, som innebär att gär-
ningsmannen har för avsikt att den 
effekt som kan följa av en gärning 
faktiskt inträffar, och insiktsuppsåtet, 
gärningsmannen förstod att en viss 
effekt var nödvändigt förbunden med 
en gärning, men han eller hon efter-
strävade inte effekten.

– Likgiltighetsuppsåtet innebär att 
man varken har haft ett bevisat syfte 
eller en praktisk visshet, men man 
misstänker att en effekt kommer att 
inträffa. Man gör ett medvetet riskta-
gande. Om man är positiv eller likgil-
tig till att den faktiska effekten inträf-
far är det uppsåt, förklarade Fredrik 
Wersäll.

Men domstolarna misstolkar ofta 
vad likgiltighet innebär, berättade 
Fredrik Wersäll.

– Många förefaller ha föreställning-
en att man har uppsåt om man är lik-
giltig. Men så är det inte. För att det 
ska vara uppsåt ska man vara likgiltig 
inför förverkligandet av det medvetna 
risktagandet som man har gjort sig 
skyldig till. n

”Många förefaller 
ha föreställningen 

att man har 
uppsåt om man 
är likgiltig. Men 
så är det inte.” 

Fredrik Wersäll

» 

i frågorna. Nilsson beskrev och 
reflekterade över olika advokat-
etiska frågeställningar som 
kan uppstå i samband med att 
bolag misstänks för korruption. 
Särskild uppmärksamhet ägnade 
han åt frågor som uppkommer 
då en advokat åtar sig att anlitas 
som oberoende utredare för 
att granska bolag då det finns 
misstanke om korruption eller 
andra oegentligheter har begåtts 
(vilket fokus i Advokaten nr 7, 
2015, behandlade).

– Det finns många problem 
som man måste tänka igenom i 

de sammanhangen. Problemen 
är betydligt större om det har 
inletts en förundersökning och 
hur man ska förhålla sig till den, 
sa Tomas Nilsson som upplyste 
om att det danska advokatsam-
fundet tagit fram en skrift som 
behandlar just situationen då 
advokater anlitas som granskare 
av oegentligheter.

– De tangerar den kanske 
viktigaste frågan: när är det en 
oberoende utredning? Den är ju 
ändå beställd och betald av en 
uppdragsgivare, kommenterade 
Tomas Nilsson. n

Ledningens inställning är avgörande för att           stoppa korruption

» 

Likgiltighetsuppsåtet misstolkas

Advokatsamfundets 
före detta ordfö-
rande Tomas Nilsson 
och advokat Peter 
Utterström.

Ekonomisk familje-
rätt / Theddo 
Rother-Schirren.
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”3:12-reglerna” hör till de mest 
komplicerade i svensk skattelag-
stiftning och är svårhanterliga för 
fåmansföretagen.

Jur. dr Peter Nilsson och advokat Ka-
rin Attorps diskuterade under ledning 
av moderatorn advokat Biörn Riese 
syftena med 3:12-reglerna och hur de 
påverkar generationsskiften och ägar-
förändringar i fåmansföretag.

Biörn Riese inledde och förklarade 
bakgrunden till 3:12-reglerna.

Peter Nilsson gjorde en historisk till-
bakablick och påminde om hur ägare 
av fåmansföretag beskattades när 
3:12-reglerna infördes 1990: Bolags-
skatten var 30 procent och skatten på 
utdelning 30 procent inom ramen för 
3:12-reglerna. 

I dag är bolagsskatten 22 procent. 
Den har sänkts flera gånger, och utta-
get av skatt på utdelning och kapital-

vinst upp till ett visst gränsbelopp har 
sänkts till 20 procent, medan skatten 
på tjänsteinkomst har ökat.

– Det innebär att vi har fått ett stort 
glapp, och det är därför man har bör-
jat fundera på inkomstomvandling 
igen, sa Peter Nilsson.

Karin Attorps summe-
rade kvalifikationerna för 
3:12-reglerna.

”Trädaregeln” innebär 
att aktierna inte längre 
är kvalificerade efter fem 
års passivitet. 

År 2006 gjordes reg-
lerna mer förmånliga för företag med 
stora löneunderlag. 

– Detta var helt medvetet av lag-
stiftaren som ansåg att anställning av 
personal innebär en rad långsiktiga 
förpliktelser som i sig medför risk, 
förtydligade Attorps. 

Karin Attorps förklarade att trots att 

Sverige numera varken har gåvoskatt 
eller arvsskatt är det svåra är att få ut 
kapital samtidigt som verksamheten 
drivs vidare av närstående. När hela 
eller delar av verksamheten har förts 
över till ett annat bolag som ägs av 
närstående, eller då likartad verksam-

het bedrivs, är aktierna 
fortfarande ”3:12-smit-
tade” och trädaregeln 
börjar inte löpa.

Det ursprungliga hu-
vudsyftet med nuvaran-
de utredning om över-
syn av 3:12-reglerna (Fi 

2014:06) var att överväga en justering 
av reglerna, så att försäljningar inom 
familjen och externa försäljningar ska 
behandlas på samma sätt. 

Även kapitalet ”smittar”. Det fram-
går av ”trädamålen” RÅ 2010 ref. 11 
och HFD 2011 ref. 75. 

– Många blev tagna på sängen när 

Hur påverkar 3:12-reglerna     generationsskiften?

”Många blev tagna 
på sängen 

när domarna 
i trädamålen kom.” 

Peter Nilsson

» 

Reportage Advokatdagarna
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domarna i trädamålen kom – för de 
innebär att om du har en verksam-
het, överlåter den till dina barn eller 
någon annan släkting, och har bara 
pengarna kvar i ditt bolag, är det ändå 
”samma eller likartad verksamhet”. 
Vid bedömningen avgör inte den fak-
tiska verksamheten, utan den verk-
samhet som har genererat pengar, sa 
Peter Nilsson.

Biörn Riese konstaterade att det blir 
vanligare att man vill ta in personal 
som delägare. Där kan 3:12-reglerna 
resa problem, särskilt utifrån det nu-
varande kravet på 4 procent av kapi-
talet i företaget. Om en VD, som kö-
per aktierna till marknadsvärde, och 
är verksam i bolaget, blir VD:s aktier 
också kvalificerade.

– Om VD:s andel inte uppgår till 
minst 4 procent av kapitalet får VD-n 
dock en sämre beskattning än huvud-
ägaren som kan tillgodoräkna sig ut-

delning till lägre skatt, menade Karin 
Attorps. 

– I andra fall kan en utomstående 
ägare, till exempel ett riskkapitalbo-
lag, göra att utomståenderegeln är 
tillämplig så att ägarna helt slipper 
3:12-reglerna, sa Peter Nilsson.

En diskussion om indirekta förvärv 
genom bolag fördes utifrån några 
rättsfall om underprisöverlåtelser. 
Utgångspunkten är att förvärv av äga-
randel ska ske till marknadsvärde för 
att inte presumeras utgöra skatteplik-
tig ersättning för arbete. I RÅ 2008 
ref. 52 I accepterades underprisöver-
låtelse av rättviseskäl mellan bröder. 
I HFD 2011 ref. 19 godtogs en under-
prisöverlåtelse av rörelsebolag till ett 
aktiebolag där VD ägde 9 procent.

– Fallet var mycket speciellt – VD var 
på det professionella och det person-
liga planet ett stort stöd för huvudäga-
ren som måste sätta sig in i verksam-

heten sedan hans bror med familj, de 
tidigare ägarna, förolyckades i tsuna-
min i Thailand. Diskrepansen mellan 
erlagt pris och marknadsvärde var vä-
sentlig och tillsammans med den star-
ka personliga kopplingen kunde bola-
get visa att det fanns en gåvoavsikt i 
det här fallet som inte skulle medföra 
tjänstebeskattning, sa Karin Attorps.

Biörn Riese knöt ihop säcken ge-
nom att blicka framåt. 

– Vad kan vi vänta oss framöver? 
Utredningen om översyn av beskatt-
ningen vid ägarskiften i fåmansföretag 
har fått tilläggsdirektiv (dir. 2015:2) 
där syftet är att begränsa inkomstom-
vandlingen och öka skatteuttaget.

Peter Nilsson menade att det är tyd-
ligt i direktiven att det man kommer att 
göra något åt är löneunderlagsreglerna 
– det är de som är gynnsamma i dag. 
Sannolikt ikraftträdande av en ändring 
av reglerna förutspåddes till 2018. n

Hur påverkar 3:12-reglerna     generationsskiften?

» 

Avtalslagen 100 år / Boel Flodgren, Eric M. Runesson.

Processledning i tvistemål / Hjalmar Forsberg, Thomas Wetterlundh.

Biörn Riese, Peter Nilsson 
och Karin Attorps berättade 
om de nya tilläggsdirekiven 

till den nuvarande 3:12- 
utredningen.
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Seminariet om trovärdighetsbe-
dömningar i asylprocessen fick en 
delvis ändrad inriktning på grund 
av det snabbt förändrade läget 
med större antal asylsökande än 
någonsin.

Mikael Ribbenvik, operativ chef och 
ställföreträdande generaldirektör för 
Migrationsverket, konstaterade att 
ärendebalanserna ökar i den aktuella 
situationen, där Migrationsverket får 
in 10 000 asylansökningar per vecka 
och avslutar 1 700 ärenden per vecka. 
Det kommer att leda till långa hand-
läggningstider i framtiden. Det inne-
bär också att den asylsökandes asyl-
berättelse kommer att ligga allt längre 
tillbaka vid utredningstillfället.

– Jag tror att det blir ännu viktigare 
med trovärdighets- och tillförlitlig-
hetsbedömningar i framtiden. Det 
ställer höga krav på Migrationsverket 

och på de offentliga biträdena, sa han.
Ribbenvik förklarade att Migra-

tionsverket är en organisation med 
yngre och yngre medarbetare, som 
har anställt 1 000 personer per år de 
senaste tre åren – personer som är nya 
i sin yrkeskarriär. 

– Frågorna är kom-
plexa och det ligger liv i 
vågskålen. Bevisvärde-
ringen blir central i detta, 
sa han.

När Ribbenvik var 
rättschef på Migrations-
verket startade han ett 
arbete med analys av 
handläggning och beslut. 
Det ledde till riktlinjer i 
form av ett rättsligt ställ-
ningstagande: RCI 09/2013 om metod 
för prövning av tillförlitlighet och tro-
värdighet. 

– Vi tog in internationell, europeisk 

och nationell rätt för att som ett hand-
läggningsstöd stötta våra handläggare 
i de svåra frågorna.

Ribbenvik trodde att det är viktigt 
också för det offentliga biträdet att 
förstå hur myndigheten tänker i frå-

gorna.
– Vi har ett gemensamt 

intresse. Myndigheten 
har ingen annan önskan 
än att bevisvärderingen 
ska ske på ett korrekt sätt 
och att vi får korrekta be-
slut, sa han.

Han betonade också 
vikten av att det finns en 
gedigen utredning och 
ett gediget beslut i de fall 
det blir avslag och går till 

domstol.
Advokat Helen Westlund talade 

om biträdets roll i asylprocessen hos 
Migrationsverket. Hon trodde att det 
är lättare att få asyl om man är en 
god berättare. Av de asylsökande får  
38 procent avslag på grund av att be-
rättelsen inte bedöms trovärdig.

– Vår roll blir viktig! Vi måste förkla-
ra för klienterna, så att de kan lämna 
en trovärdig berättelse, och förklara 
för myndigheterna varför klienterna 
säger det de gör, sa hon.

helen westlund gav fyra konkreta råd:
1. Träffa alltid klienten före asylut-

redningen. Förklara hur utredningen 
går till.

– De flesta är dåliga berättare och 
det är dem vi behöver hjälpa, sa He-
len Westlund.

De flesta asylsökande har varit ett 
år eller mer i Sverige vid utredningen. 
De har förträngt det de har varit med 
om. Biträdet måste förklara att asyl-
utredningen är det viktigaste i hela 
ärendet. Många förstår inte hur viktigt 
mötet är.

3. Uppmana klienten att svara på 
frågorna! Svenska språket är direkt – 

Trovärdighetsbedömning 
ställer stora krav

”Vår roll blir vik
tig! Vi måste förkla

ra för klienterna, 
så att de kan lämna 
en trovärdig berät
telse och förklara 

för myndigheterna 
varför klienterna 
säger det de gör.” 

Helen Westlund 

» 

Det fanns många tillfällen att ställa frågor och utbyta erfarenheter.
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och i Sverige förväntar vi oss direkta 
svar. Det är annorlunda än i de flesta 
områden i världen, och det har klien-
ten rätt att få veta.

4. Be klienten tänka igenom tid-
punkter då saker hände. 

Helen Westlund tycker att biträdet 
ska ha en ganska passiv roll i själva ut-
redningen.

Biträdets jobb kommer senare: att 
skriva yttrandet.

– Jag tycker att jag har en skyldighet 
att gå igenom hela protokollet med 
klienten. Anteckna felaktigheter och 
skriv i yttrandet! Om klienten är en 
dålig berättare, som inte har lyckats 
skapa en helhet, är det vår uppgift att 
sätta det i sammanhang, så att man 
förstår vad de enskilda händelserna 
betyder, sa hon.

– Om det finns frågor som handläg-
garen inte tycker är trovärdiga – fråga 
klienten hur vi ska förklara det och ta 
upp förklaringarna i protokollet! Och 
om det inte finns några sådana frågor 
– lyft fram den saken i yttrandet, upp-
manade hon.

Advokat Petter Aasheim, som ledde 
seminariet, pekade på stora bekym-

mer med kvaliteten på tolkar. Han 
konstaterade att asylprocessen lägger 
stor vikt vid en detaljerad och sam-
manhängande utsaga.

– Kvaliteten på tolkningen blir avgö-
rande för klientens möjlighet att göra 
sina asylskäl sannolika, sa Aasheim.

petter aasheim visade två slående 
exempel där han i efterhand hade 
kunnat fastställa att tolkarna gjorde 
missvisande eller ofullständiga över-
sättningar av den asylsökandes välfor-
mulerade och detaljrika berättelser.

Han gav några råd om hur biträdet 
kan motverka sådana situationer: Av-
bryt utredningen om klienten inte är 
nöjd, gå igenom protokollet med kli-
enten noggrant, begär ny utredning 
om protokollet är bristfälligt.

– Och påtala brister i tolkningen 
för Migrationsverket så att tolkningen 
reklameras och tolken inte används 
mer, förordade Aasheim.

Lena Aronsson, rådman vid För-
valtningsrätten i Stockholm, påminde 
om att överklaganden i asylärenden 
ska behandlas med förtur i domsto-
larna, inom fyra månader. 

– Vi ser efter om det finns ett yrkan-
de om muntlig förhandling. Det finns 
möjlighet att sätta ut till förhandling 
ex officio, men det är ovanligt.

Det är möjligt att påkalla muntlig 
förhandling om det finns trovärdig-
hetsbrister.

Innan domstolen sätter ut muntlig 
förhandling, funderar den över om 
det är ett tillförlitlighets- eller tro-
värdighetsärende. Om det är ett rent 
tillförlitlighetsärende sätter domsto-
len inte ut muntlig förhandling – men 
däremot om det är ett trovärdighets-
ärende med inslag av tillförlitlighets-
bedömning.

Lena Aronsson hänvisade också till 
rättsfallet MIG 2009:30, där det fram-
går att muntlig förhandling inte be-
höver hållas trots att det har begärts, 
om trovärdighetsproblemen är så om-
fattande att de inte kan läkas genom 
förhandling.

Statssekreterare Lars Westbratt, 
Justitiedepartementet, sammanfatta-
de det politiska läget utifrån den över-
enskommelse om insatser med anled-
ning av flyktingkrisen som regeringen 
hade slutit med allianspartierna. n » 

Asylrättsseminariet 
fick en delvis ändrad 
inriktning, med ana-
lyser av den senaste 
samhällsutveckling-
en på asylområdet. 
Petter Aasheim, 
Mikael Ribbenvik, 
Lars Westbratt, 
Lena Aronsson och 
Helen Westlund.

Reportage Advokatdagarna
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Europakonventionen får en allt star-
kare ställning i svensk rätt. Genom 
att advokater aktivt och offensivt 
argumenterar konventionsrättsligt 
ökar möjligheterna att tillvarata 
klienters rättigheter, konstaterade 
advokat Ignacio Vita. 

Ignacio Vita beskrev tillämpningen 
av Europakonventionen i svensk rätt 
som en lång resa. När konventionen 
antogs 1950 och under lång tid fram-
över fanns en uppfattning att vid en 
direkt konflikt mellan konventionen 
och nationell rätt gällde nationell 
rätt. Men sedan början av 2000-talet 
har konventionen fått en allt starkare 
ställning i svensk rätt. 

Ett avgörande mål för utvecklingen 
var det så kallade Åke Green-fallet. 
Åke Green var en pastor som 2003 
höll en predikan, där han påstod att 
homosexuella var en cancersvulst 
på samhällskroppen. Han dömdes 
till en månads fängelse för hets mot 
folkgrupp av tingsrätten, hovrätten 
frikände honom. Målet gick sedan 
upp till Högsta domstolen, som kon-
staterade att det var uppenbart att 
pastorn hade gjort sig skyldig till hets 
mot folkgrupp enligt svensk rätt och 
borde dömas. Men domstolen gjorde 
bedömningen att Sverige skulle fällas 
i Europadomstolen för brott mot ytt-

randefriheten och religionsfriheten 
och ansåg därför att pastorn skulle 
frias.

– Svensk domstol underlät att till-
lämpa lagen om hets mot folkgrupp 
med hänvisning till att en sådan till-
lämpning skulle strida mot Europa-
konventionen. Europakonventionens 
roll i svensk rättstillämpning har där-
efter successivt förstärkts på flera om-
råden, sade Ignacio Vita.

Europakonventionen bygger på 
praxis. Tolkningsprinciperna och den 
juridiska metoden avviker väsent-
ligt från svenska tolkningsprinciper. 
Ignacio Vita lyfte fram 
dynamisk tolkning som 
en viktig princip som 
många svenska jurister 
är ovana vid. Principen 
innebär att begreppen är 
föränderliga och ska tol-
kas i ljuset av samhällsut-
vecklingen.

– Vi är vana vid att ett 
juridiskt begrepp som står i lagen har 
en viss betydelse. Så länge lagen inte 
ändras gäller den betydelsen. Europa-
domstolen påkallar aldrig ändring av 
Europakonventionen utan utvecklar 
genom praxis Europakonventionens 
aktuella innehåll. 

– Det ger ombudet ett stort utrym-
me att argumentera mer principiellt 
om varför Europakonventionen bör 
ges ett visst innehåll i en viss situation. 
Den dynamiska argumentationstekni-
ken är central och det ligger ett stort 
ansvar på oss ombud att behärska den 
och använda oss av den även i den na-
tionella processen, sade Ignacio Vita. 

Det är bara relevant att få sin sak 
prövad i Europadomstolen om man 
anser att en dom eller ett beslut stri-
der mot en artikel i Europakonven-
tionen. Innan det går att vända sig 
till Europadomstolen ska dessutom 
alla inhemska rättsmedel ha uttömts – 
man ska ha överklagat så långt det går 
nationellt.

louise dane, doktorand i offentlig rätt 
med inriktning på migrationsrätt och 
barnrätt vid Stockholms universitet, 
har studerat hur Europadomstolen 
tolkar barnets bästa.

Hon konstaterade att det saknas en 
tydlig definition av vad principen om 
barnets bästa innebär. Avsaknaden av 
en tydlig definition är, enligt henne, 
både principens starkaste och svagas-
te egenskap.

– Avsaknaden av definition är nöd-
vändig eftersom det är det specifika 
barnets bästa som ska bedömas. Men 
det öppnar för problem med grund-
läggande rättighetsgarantier såsom 
förutsebarhet och likhet inför lagen. 
Inom migrationsrätten ser vi ofta att 
liknande fall behandlas olika, sade 
hon.

När det gäller artikel 8 
i Europakonventionen, 
rätten till skydd för pri-
vat- och familjeliv, har 
hon observerat att Euro-
padomstolen har olika 
syn på en faktor som ål-
der beroende på vilken 
ärendetyp det handlar 
om. 

i ett ärende som rörde tvångsomhän-
dertagande av en tvååring bedömde 
domstolen att barnet var i en ålder 
när det var viktigt med stabila och 
trygga förhållanden, och att en sepa-
ration från föräldrarna skulle kunna 
påverka barnets utveckling negativt. I 
ett fall där barnen var 1½ och 6 år och 
föräldrarna riskerade utvisning kom 
domstolen i stället fram till att barnen 
var i en ålder då de lätt anpassade sig 
till nya förhållanden.

– Att Europadomstolen använder 
olika kunskapsteoretiska utgångs-
punkter gällande ålder är märkligt, 
sade Louise Dane.

Hon berättade också att principen 
om barnets bästa skrivs in med olika 
styrka i svenska regelverk.

– I föräldrabalken är barnets bästa 
avgörande, medan det finns en myck-
et svagare skrivning i utlänningslagen. 
Där kan andra intressen väga lika 
tungt som barnets bästa. Det gör att 
det finns situationer när det är okej 
att Migrationsverket fattar beslut som 
strider mot barnets bästa. Men då 
krävs en acceptabel motivering till 
varför andra rättsliga intressen har 
vägt tyngre, sade hon. n

”Europakonventio
nens roll i svensk 
rättstillämpning 

har därefter succes
sivt förstärkts på 
flera områden.” 

Ignacio Vita

» 

» 

Europakonventionen allt starkare

Louise Dane, doktorand i offentlig rätt, och advokat Ignacio Vita.
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Det råder enighet i hur de affärsju-
ridiska byråerna ser på frågor om 
intressekonflikter. Från några håll 
finns dock önskemål om föränd-
ringar. 

Lena Frånstedt Lofalk, ordförande i 
Advokatsamfundets disciplinnämnd, 
inledde med att berätta om disciplin-
nämndens erfarenheter och några av 
senare tids avgöranden. Det nya re-
gelverket från 2009 har fungerat bra, 
konstaterade hon. Möjligen fokuseras 
lite för mycket på ordalydelsen i regel-
verket när advokaten argumenterar i 
ett ärende.

Enligt Lena Frånstedt Lofalks upp-
fattning har de intressekonflikter som 
disciplinnämnden behandlat främst 
kommit från familjerätt och brottmål. 
Från affärsjuridikens område är ären-
dena något färre. När ärenden inom 
affärsjuridiken är aktuella rör de ofta-
re mindre företag med ett fåtal ägare. 
Mer sällan handlar det om ärenden 
som rör större koncerner. 

Disciplinnämnden beslutade i år att 

för första gången utdela en erinran 
för försök att påverka motparten på 
ett otillbörligt sätt. I det aktuella fal-
let hade två advokater gjort en jävsin-
vändning och använde den som skäl 
för att inte ens förhandla och på så 
sätt störde de förhandlingsrelationen.

Beslutet var inte förvånande kom-
menterade Maria-Pia Hope. Biörn Rie-
se menade att det ger uttryck för att 
det har blivit tuffare tag att processa 
och mindre ”gentlemannamässigt”. 
Manfred Löfvenhaft tyckte att det är 
bra att disciplinnämnden agerar mot 
uppenbara missbruk av regelverket. 
Samtidigt menade han att det måste 
finnas utrymme för att göra misstag 
när man agerar mot andra advokater. 
Moderatorn Claes Lundblad konstate-
rade att det inte är riskfritt att använ-
da sig av detta vapen i processer.

Maria-Pia Hope talade om olika as-
pekter på samtycke. Hon menade att 
det kunde vara en poäng med att ut-
vidga de situationer där samtycke kan 
ges och inte enbart undantagsvis. De 
flesta stora advokatbyråerna tar de 

advokatetiska reglerna på stort allvar 
samtidigt som klienterna blir allt mer 
sofistikerade, sa hon. I andra länder 
som i England är det ju dessutom 
möjligt. Hope svarade ja på en fråga 
från Lundblad om hon kunde tänka 
sig att utöka samtycket till att omfatta 
så kallade controlled auctions.

– Det är inte ovanligt att internatio-
nella byråer som är aktiva i Sverige 
agerar för mer än en köpare. Den situ-
ationen innebär en konkurrensnack-
del för oss. Egentligen ska de utländ-
ska byråerna när de agerar i Sverige 
följa Advokatsamfundets regler. Men 
vi ser att de inte gör det, sa Maria-Pia 
Hope.

även biörn riese var bekymrad över 
den utländska konkurrensen på andra 
villkor. Samtyckesmekanismen skulle 
kunna användas mer, menade han. 
Det viktiga är att det är i klientens in-
tresse och att tydlighet råder. 

– I en globaliserad värld med glo-
baliserade klienter är det  konstigt 
att det inte är harmoni mellan olika 

» 

om advokatetik och    intressekonflikter
Svåra frågor

Reportage Advokatdagarna

Kvalitetssäkring av 
brottmålsdomar / 
Martin Borgeke.
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länder. Det blir en del forumshopping 
som en del advokatbyråer utnyttjar, 
sa Biörn Riese som även han kunde 
tänka sig att utsträcka samtycket till 
controlled auctions-situationen om 
det finns mycket ”tydliga staket” hur 
detta skulle fungera.

– I den perfekta världen skulle alla 
regelverk se likadana ut. Jag är mer 
bekymrad över att regelverken ser 
olika ut än av vad de innehåller. Man 
kan fråga vad som är och borde vara 
minsta gemensamma nämnare, till-
lade han.

Manfred Löfvenhaft menade att det 
kommersiella jävet ofta går längre än 
det formella. Han sa sig tro att många 
av byråns klienter skulle ogilla att ens 
få frågan om byrån skulle kunna före-
träda någon konkurrent till klienten 
i en sak där klienten har ett intresse. 
Däremot skulle han i klienternas in-
tresse kunna tänka sig att öppna för 
samtycke i vissa redan inträdda be-
svärliga situationer.

Lena Frånstedt Lofalk sa sig vara 
tveksam till att ändra dagens regel-

verk som hon menade skyddar va-
rumärket och också rymmer vissa 
möjligheter till samtycke i klientens 
intresse. Längre än så bör vi inte gå.

manfred löfvenhaft reflekterade 
över olika aspekter på ”smittoregeln”, 
fiktionen att alla på byrån vet allt i alla 
ärenden på byrån. En särskild aspekt 
handlade om det värdefulla utbytet 
mellan universiteten och arbetsplat-
serna med sommarnotarierna. För att 
undvika att tillfälligt anställda inte får 
sådan kunskap så att de kan jäva en 
ny arbetsgivare bör byrån se till att de 
inte får för mycket information i ett 
enskilt ärende. Maria-Pia Hope delade 
Löfvenhafts uppfattning och menade 
att det nya fallet från disciplinnämn-
den om smittoregeln gör att byråerna 
måste tänka aktivt hur de ska göra och 
hitta ett pragmatiskt förhållningssätt. 
Lena Frånstedt Lofalk ansåg att det 
verkade klokt att skaffa ett system för 
sommarnotarier så att de inte blir allt-
för smittade. 

Bäst vore, menade Löfvenhaft, om 

Advokatsamfundet kunde komma med 
ett vägledande uttalande om vilken typ 
av information sommarnotarier inte 
ska erhålla för att undvika smitta.

Biörn Riese såg en stor fara i en 
minskad rörlighet. En kandidat som 
varit flitig med praktik under sin stu-
dietid och därmed erhållit värdefulla 
erfarenheter riskerar att inte senare 
vara rekryteringsbar på arbetsmark-
naden. Så kan det inte få vara.

En annan fråga som diskuterades 
var hur länge en intressekonflikt lever 
kvar. Claes Lundblad konstaterade att 
sekretessen i princip är evig under det 
att lojalitetsplikten tycks dö över tid.

– När det gäller familjerätt säger 
många advokater att de aldrig skulle 
ta ett mål mot en före detta klient 
eftersom de frågorna normalt inte 
spelar ut sin roll. I affärsjuridiken är 
bilden en annan. Men det är svårt att 
säga en månad eller ett år utan det 
handlar framför allt om hur länge den 
information som man har fått i upp-
draget är relevant, sa Lena Frånstedt 
Lofalk. n » 

Lena Frånstedt 
Lofalk redogjorde 
för sex fall från 
disciplinnämnden 
som bildade grund 
för den följande 
diskussionen.

Utvärdering-
arna visar en 
toppnotering i 
de betyg del-
tagarna ger till 
årets advokat-
dagar, både för 
arrangemanget 
som helhet och 
för innehållet 
i föreläsningar 
och seminarier.

TOPPBETYG 
FRÅN 
DELTAGARNA

om advokatetik och    intressekonflikter

Reportage Advokatdagarna
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Torgny Håstad, Annika Byström och Stefan Lindskog.

Boel Flodgren och Peter Nilsson.

Maria Billing, 
Richard Åkerman 
och Martin 
Wallin.

Då Advokatdagarna arrangera-
des för femte gången noterades 

nytt deltagarrekord ännu en 
gång. Det blev två fantastiska 

dagar, tyckte deltagarna.

FOTO: KAMILLA KVARNTORP

Ardalan Shekarabi och Anne Ramberg.

» 

Claes Zettermarck och Lena Frånstedt Lofalk.
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Bengt Ivarsson 
och Johan Sangborn.

Bertil Hübinette och Hans Corell.Biörn Riese och Claes Lundblad.

Petra Marklund.

Johan Eriksson, Nancy Hollander och Linda Moreno.

» 
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» 

USA har
hamnat
på fel kurs
Nancy Hollander och Linda Moreno brukar beskrivas som ”super lawyers”. 
De tillhör de mest ansedda och välkända brottmålsadvokaterna i USA. De är 
orädda och räds inte att kritisera bristerna i den amerikanska rättsstaten.

TEXT: TOM KNUTSON FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

På Advokatdagarna tar de två 
advokaterna med åhörarna 
på en resa till ett USA som ef-

ter terrorattackerna den 11 september 
2001 utvecklats till en stat med en mas-
siv övervakning av världens, inte bara 
USA:s, medborgare. Ett land som på 
centrala områden svikit rättsstatens 
grundläggande principer. Ett land som 
inrättat ett parallellt system utanför 
den amerikanska rättsstaten: Guantá-
namo. Nancy Hollander och Linda Mo-
reno företräder flera av de personer 
som av USA ses som förrädare.

Vi träffas i Kina-rummet på Grand 
hôtel dagen efter deras uppskattade 
föreläsningar på Advokatdagarna. En-
ligt Nancy och Linda var terroristat-
tackerna i USA den 11 september 2001 

startskottet för den dramatiska ut-
vecklingen mot ett på flera områden 
i grunden förändrat USA som är i dag. 
Linda har starka minnen av den da-
gen. Hon var sjuk och låg till säng när 
hon hörde på radion att Twin Towers, 
som låg mycket nära hennes advokat-
byrå, hade attackerats. 

– Jag ringde omedelbart min part-
ner som svarade: ”Jag kan inte prata, 
jag springer!” Han sprang eftersom 
det andra tornet höll på att rasa sam-
man just då, berättar Linda.

När hon och några vänner flera 
veckor senare tog tåget till Lower 
Manhattan i New York var det en för-
ändrad stad.

– Himlen var disig och gulaktig; det 
luktade av död. Överallt var det be-

väpnade soldater. Det var inte i det 
här landet som jag växte upp. Vi be-
gav oss till en pub i närheten. På teven 
sändes ett inslag med John Ashcroft, 
dåvarande justitieminister, säger Lin-
da och berättar vidare:

– Jag minns inte exakt vad han sa 
men efter att han talat klart vände jag 
mig mot min partner och sa: ”Chris, 
livet är över, livet som vi kände har 
förändrats totalt.” För mig var det en 
kombination av attacken och justitie-
ministerns svar på attacken, landets 
högsta brottsbekämpare, som gick ut 
på att de gamla lagarna var passé och 
att nu var det nya lagar som skulle gäl-
la. Lagar som innebar att den verkstäl-
lande makten skulle stärkas radikalt.

Nancy Hollander menar att terro-

NANCY HOLLANDER OCH LINDA MORENO

”Om staten 
känner till 
allt möjligt 
om oss alla  

då har staten 
förändrats. 

Tänk på det
ta. Bör staten 
veta mer om 
sina medbor
gare eller bör 
medborgarna 
veta mer om 

staten?” 
Nancy Hollander
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– Om staten känner till allt möjligt 
om oss alla då har staten föränd-
rats. Tänk på detta. Bör staten veta 
mer om sina medborgare eller bör 
medborgarna veta mer om staten? 
I en demokrati måste det vara så att 
medborgarna vet mer om staten, inte 
tvärtom. Om staten får en bakdörr till 
våra datorer, vårt internet, e-post, te-
lefonsamtal, kontor kan de också ma-
nipulera dessa data, säger hon.

förutom en omfattande övervak-
ning så har hemlighetsmakeriet varit 
ett viktigt inslag i arbetet mot terro-
rismen. Det handlar om allt från en 
omfattande hemligstämpling av myn-
digheternas information, till hemliga 
fängelser (black sites), hemliga bevis 

ristattackerna visade att USA var sår-
bart. Samtidigt utnyttjade regeringen 
attacken som en möjlighet att radikalt 
stärka presidentens verkställande 
makt. Det fanns personer som vän-
tade på att något skulle hända, även 
om de inte visste exakt vad som skulle 
ske, enligt Hollander.

Nancy och Linda är mycket sam-
spelta och växlar ut och in i varandras 
svar och berättelser på ett elegant 
sätt. De utstrålar lugn, värme och pro-
fessionalism.

usa idag är radikalt annorlunda än 
före den 11 september 2001. De ameri-
kanska myndigheterna (National Secu-
rity Agency, NSA, Central Intelligence 
Agency, CIA, Defence Intelligence 

Agency, DIA) bedriver en långtgående 
övervakning av landets och världens 
medborgare. Nancy Hollander beskri-
ver hur myndigheterna i dag ägnar sig 
åt telefonavlyssning, övervakar e-post 
och Facebookkonton, infiltrerar mos-
kéer och aktivistgrupper, tar hjälp av 
hemliga uppgiftslämnare, skadar jour-
nalister och till och med rättvisan.

– De skadar allting eftersom vi inte 
vet var de är. Men det är inte något 
tvivel om att de är där någonstans och 
avlyssnar min telefon, säger hon. 

Motargumentet: att myndigheterna 
i stor utsträckning endast ägnar sig åt 
att samla in metadata och att det där-
för inte innebär något större hot mot 
den personliga integriteten, bemöter 
Nancy Hollander tvärt:

Linda Moreno och 
Nancy Hollander. 

Reportage Advokatdagarna
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» och anonyma vittnen. Till det kom-
mer den tydligaste symbolen för det 
förändrade USA: Guantánamobasen 
på Kuba. Systematiskt hänvisar myn-
digheterna till rikets säkerhet som 
grund för sina åtgärder. Men Nancy 
Hollander och Linda Moreno ger olika 
exempel på att när myndigheterna på-
stått att deras övervakning har förhin-
drat terrorrattacker så har det visat sig 
vara helt felaktigt. Det visar flera av de 
fall som de varit engagerade i. Nancy 
Hollander betonar samtidigt att alla 
länder har legitima hemligheter.

– Men vi talar om illegitima hemlig-
heter som förhindrar ett fritt samhälle 
från att blomstra. Hemligheter som 
gör oss rädda och hindrar oss från att 
delta i våra demokratier, säger hon.

Att vi fått kunskap om de omfat-
tande illegitima hemligheterna har vi 
visselblåsare som Edward Snowden, 
Chelsea Manning, Mohamedou Slahi, 
Julian Assange och Wikileaks att tacka 
för, poängterar de. Tre saker krävs för 
en hemlighet att nå omvärlden: 1. En 
person som har kunskap om en hem-
lighet. 2. Ett forum, en journalist eller 
en bloggare eller webbplats som Wi-
kileaks, för att förmedla hemligheten. 
3. Ett rättssystem som skyddar vissel-
blåsaren. När det rättsliga systemet 
för att skydda saknas kan det gå illa, 
konstaterar Nancy Hollander. 

– Chelsea Manning berättade san-
ningen om brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Hon dömdes till 35 år i 
fängelse för att hon berättade vad vi 
hade rätt att få veta om olagliga hand-
lingar som utfördes av myndigheter-
na, säger hon och fortsätter: 

– Edward Snowden berättade san-
ningen om hemligheten med spioneri 
och han kan inte ens komma hem till 
USA. Mohamedou Slahi, som har sut-
tit fängslad i Guantánamo under de 
senaste tretton åren, har berättat san-
ningen om sin tortyr i Guantánamo.

2002 öppnade fånglägret i Guantána-
mobukten på Kuba. Enligt Pentagon 
finns det för närvarande 107 fångar 
kvar i lägret (november 2015). Nancy 
och Linda berättar att inlednings-
vis hade försvarsadvokaterna fram-
gångar i olika rättegångar som rörde 
Guantánamofångarna men då ändra-
dades reglerna; för att försvåra för ad-
vokaterna, menar Nancy. Enligt dem 
förekommer det regelbundet hemliga 
bevis mot deras klienter. Förhören 
fortsätter och fortsätter men rätte-
gångsdatum sätts endast ut i ett fåtal 
fall. Principen om habeas corpus, att 
varje person som anklagas för något 
inom skälig tid ska få veta vad ankla-
gelsen går ut på, och också möjlighet 
att försvara sig, gäller inte.

– När det gäller Guantánamo så finns 
inte de rättsstatliga principerna, sam-
manfattar Nancy och berättar att i USA 
finns något som kallas för ”kangaroo 
court” vars innebörd är att det är en 
skenrättegång. I Guantánamomålen 
har försvarsadvokaterna fäst en liten 
känguru på kavajslagen som ett tyst 
budskap om att detta inte är en riktig 
domstol. Hollander betonar att USA:s 
rättssystem och även landets system 

I boken ”Guantánamo - en 
dagbok” berättar fången Mo-
hamedou Slahi med egna ord 
om tiden på Guantánamo. 

Mohamedou Slahi, som företräds 
av advokaterna Nancy Hollander 
och Linda Moreno, ger i boken 
ett skrämmande vittnesmål 
om eviga förhör och upprepad 
tortyr. De handskrivna sidorna 
hemligstämplades först, men 
efter lång kamp lyckades Nancy 
och Linda få loss en censurerad 
version av manuskriptet, och 
resultatet blev boken som i år 
gavs ut på svenska. Åtskilliga 
rader har täckts med tjocka 
svarta streck av den amerikanska 
censuren. Mohamedou Slahi har 

suttit inlåst i Guantánamo sedan 
2002. Han hålls fortfarande 
fången utan att ha anklagats för 
något brott. 

linda och nancy berättar att 
boken har sålt mycket bra och 
getts ut på flera olika språk. De-

ras förhoppning är att boken ska 
bidra till att skapa en opinion 
för Mohamedous sak och även 
debatt kring Guantánamo.

Linda träffade honom i mitten 
av oktober 2015, och Nancy träf-
fade honom några månader tidi-
gare. En tredje kollega Theresa 

Duncan ska resa dit i december. 
De försöker resa dit varannan 
månad eftersom det är det enda 
sättet att kommunicera med 
honom. Det tar mycket lång 
tid för brev att komma fram. 
Telefonsamtal tillåts endast i 
nödfall. Nancy berättar att han 
inte mår så bra som han gjorde 
för några år sedan. Fram till för 
ungefär ett år sedan mådde han 
relativt bra. Men sedan dess har 
han förflyttas och han har blivit 
av med vissa saker som han 
hade. Men han ser också hur 
andra fångar försvinner ut från 
fängelset medan han inte ens 
kallas till rättegång.

– Han har blivit mer desperat 
och vill komma ut. De har ju 

Guantánamofånge berättar med egna ord

”Chelsea 
Manning 

dömdes till 35 
år i fängelse 
för att hon 
berättade 

vad vi hade 
rätt att få veta 

om olagliga 
handlingar 

som utfördes 
av myndig
heterna.” 

Nancy Hollander
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kontoret. Allt för att undvika risken 
att avlyssnas.

– Detta ändrar i grunden våra rela-
tioner till våra klienter som advokater. 
Detta är mycket farligt och något som 
vi advokater måste stå emot, säger 
hon och tillägger att advokater har ett 
särskilt ansvar i arbetet för rättsstaten 
och demokratin.

i guantánamomålen påverkas ad-
vokat–klientrelationen än mer som 
en följd av hemliga bevis, anonyma 
 vittnen, ändrade regler och övervak-
ningen. Nancy och Linda säger att 
som försvarsadvokater är de vana ar-
beta i motvind med dåliga odds men 
att deras klienter har grundläggande 
rättigheter och att de ibland kan få till 
bra överenskommelser med åklaga-
ren.

– Men det gäller inte för Guantá-
namo. Där är det inte fråga om ame-
rikansk rättvisa. Det måste verkligen 
upphöra, säger Nancy som tillägger 
att det även har diskuteras att flytta 
Guantánamofångarna till den ame-
rikanska kontinenten. Frågan är vad 
som då händer med fångarna. De kan 
då till exempel hamna i amerikanska 
militärfängelser eller högsäkerhetsan-
stalter. Nästa fråga är då hur den ame-
rikanska högsta domstolen kommer 
att agera i de olika fallen. n

med militärdomstolar är högt utveck-
lat och att det är viktigt att inte blanda 
samman dem med Guantánamo.

de stora förväntningarna som Linda 
och Nancy hade på Barack Obama har 
förbytts i djup besvikelse. De suckar 
tungt när de tar till orda om den nuva-
rande presidenten. Linda berättar hur 
Nancy och hon var tillsammans med 
andra kolleger när han vann valet.

– Jag grät och alla var tagna. Vi hade 
alla höga förväntningar: ”Nu kommer 
det att förändras, den första svarta 
presidenten, nu börjar en nya era”, 
säger hon.

Nancys analys är hård:
– Jag tror att vi alla missbedömde 

honom. Vi trodde alla att han var en 
stor medborgarrättskämpe. Vi har fått 
erfara att han egentligen inte föränd-
rar så mycket av det som president 
Bush hade gjort. Han vill bara att det 
som sker ska vara lagenligt.

Enligt deras uppfattning gör Oba-
ma alldeles för lite för att begränsa 
övervakningen, hemlighetsmakeriet 
och för att stänga Guantánamo. En-
ligt dem har ju ingenting förändrats 
i grunden. På många sätt har det till 
och med förvärrats. 

nancy hollander och linda moreno 
konstaterar att dagens situation med 
en utbredd massövervakning och 
omfattande användning av hemliga 
tvångsmedel påverkar advokatens 
relation till klienten. Som advokat 
måste Nancy upplysa sina klienter om 
att hon inte kan garantera klientsekre-
tessen i e-post eller telefonsamtal. Ska 
hon ha ett viktigt samtal måste hon 
träffas öga mot öga med klienten och i 
vissa fall är det bättre att gå en prome-
nad än att hålla samtalet på advokat-

Chelsea Manning dömdes 
2013 till 35 års fängelse för 
brott mot Espionage Act och 
andra brott efter att ha läckt 
sekretessbelagda handlingar 
via Wikileaks till allmänheten.

Advokat Nancy Hollander, som 
företräder Chelsea Manning, 
berättar att för närvarande 
förbereder de ett överklagande 
av domen, som Nancy anser är 
alldeles för hård. Hollander an-
ser att Chelsea Manning inte är 
en spion utan en hjälte. Hennes 
motiv var att avslöja övergrepp 
på de mänskliga rättigheterna 
och dödande av oskyldiga männ-
iskor. Men enligt den amerikan-
ska lagen om spioneri så saknar 

motivet betydelse. Den aktuella 
lagen tillkom under första världs-
kriget och är inriktad på den 
tidens spioner och sabotörer.

– Chelsea är inte en spion. Och 
de sju andra personer som har 
dömts med samma lag under 
Obama-administrationen var 
inte heller spioner. De är män-

niskor som berättade för oss vad 
vi behövde få veta, säger Nancy 
Hollander och tillägger att om 
målet står sig och de inte lyckas 
med överklagandet då kom-
mer alla, som någonsin läcker 
en enda hemligstämplad sida 
eller information som rör rikets 
säkerhet – även om den inte är 
hemlig att riskera åtal.

– Och det inkluderar journa-
lister. Vilket i sig är ett verkligt 
problem eftersom utan en fri 
press så har en hemlighet inget 
sätt att komma ut, tillägger hon.

Chelsea Manning genomgår 
för närvarande hormonbehand-
ling för att genomföra ett köns-
byte. Hon skriver regelbundet i 
The Guardian. n

Ett viktigt fall om rätten att läcka
tagit hela hans ungdom. Fysiskt 
är han okej. Mentalt klarar han 
sig om han bara får bli frisläppt, 
säger Nancy Hollander.

slahi har under hela tiden 
studerat nya språk och han talar 
numer sex språk. På senaste 
tiden har han även börjat måla. 
Linda säger att de räknar med 
att han ska bli frisläppt en dag 
och kunna återvända till sitt 
hemland Mauretanien och sitt 
liv där.

– Med tanke på allt som han 
har gått igenom är det ett under 
att han inte är bitter alls, säger 
hon och tillägger att han alltid 
har haft en fin humor som även 
kommer fram i boken. n

”Jag grät och 
alla var tagna. 

Vi hade alla 
höga för

väntningar: 
’Nu kommer 

det att för
ändras, den 

första svarta 
 presidenten, 
nu börjar en 

nya era.’” 
Linda Moreno
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Advokatens roll i arbetet för rättsstaten         och mänskliga rättigheter

vid årets advokatdagar var jag inbjuden att tala över ett 
viktigt ämne: Advokatens roll i arbetet för rättsstaten och 
mänskliga rättigheter. Mina mycket personliga reflektioner 
över ämnet och länkar till den dokumentation jag hänvisar 
till finns tillgängliga under ”På svenska” på min hemsida 
www.havc.se.

Arbetet för rättsstaten och mänskliga rättigheter måste 
ses i ett globalt perspektiv. Rättsstaten är nämligen en 
förutsättning för internationell fred och säkerhet. Om man 
ser på konflikter runt om i världen och går till de bakom-
liggande orsakerna, är svaret alltid detsamma: demokratin 
och rättsstaten saknas.

Läxorna från första och andra världskrigen ledde till att 
Förenta nationerna bildades. En viktig utgångspunkt här 
är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
från år 1948. I ingressen finner vi:

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som 
en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni 
och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom 
rättsstatens principer.

Förklaringen gav upphov till ett fortsatt arbete för att 
kodifiera reglerna om mänskliga rättigheter. En europeisk 
konvention om mänskliga rättigheter antogs av Europa-
rådet år 1950. Inom FN antogs år 1966 två grundläggande 
konventioner på området: konventionen om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter samt konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter. 

Att reglerna om de mänskliga rättigheterna respekteras 
är ett grundläggande element i rättsstaten. Det är i detta 
sammanhang som advokaterna kommer in i bilden. Fria 
och oberoende advokater har här en nyckelroll. Fria och 
självständiga advokatsamfund är absolut nödvändiga i 
samhällen som vill kalla sig rättsstater. Denna roll är också 
av avgörande betydelse i länder som reser sig ur förtryck 
och diktatur.

Det är mot denna bakgrund viktigt att advokater har god 
kännedom inte bara om de regler som gäller skyddet för 
mänskliga rättigheter utan också om de instrument som 
ställer krav på att det måste finnas oberoende jurister i en 
rättsstat.  

Rättsstaten måste utvecklas från gräsrotsnivån i alla 

samhällen. Det är en fråga om utbildning, och advokater 
har en viktig roll att spela här. Framför allt är det viktigt 
att se till att politiker, och särskilt de som sitter i ländernas 
lagstiftande församlingar, har en klar uppfattning om sin 
roll när det gäller att upprätthålla rättsstatens principer. 
Rättsstaten – En handledning för politiker finns tillgänglig 
på nätet på 20 språk.

I mitt anförande hänvisade jag särskilt till fem dokument 
som kan användas både för att försvara advokaters rät-
tigheter och för utbildningsinsatser:

•  The United Nations Basic Principles on the Indepen-
dence of the Judiciary. 

•  The United Nations Basic Principles on the Role of 
Lawyers.

•  The Declaration of Basic Principles of Justice for Vic-
tims of Crime and Abuse of Power.

•  The United Nations Body of Principles for the Protec-
tion of All Persons under Any Form of Detention or 
Imprisonment. 

•  The Bangalore Principles of Judicial Conduct. 
När det gäller de två förstnämnda dokumenten vill jag 

gärna hänvisa till Anne Rambergs utmärkta ledare i Advo-
katen nummer 7 i år.

ett verktyg som är mycket användbart när det gäller att 
se var ens land befinner sig i rättsstatligt hänseende är 
World Rule of Law Index. Här kan man se var behovet av 
reformer och förbättringar är som störst.

Inte minst utvecklingen under senare år visar att mycket 
stora insatser är nödvändiga här. Vad som är absolut nöd-
vändigt är att de västliga demokratierna föregår med gott 
exempel. Men här brister det tyvärr. FN:s generalförsam-
ling har gjort mycket bestämda uttalanden om behovet av 
demokrati och rättsstaten. Men tyvärr lever staterna inte 
alltid upp till sådana uttalanden.

Ett av de allvarligaste hoten mot internationell fred och 
säkerhet är att de fem permanenta medlemmarna i FN:s 
säkerhetsråd inte alltid förmår fullgöra sina skyldigheter. 
Och vilken signal sänder det till världen där sådana med-
lemmar ibland flagrant bryter mot den stadga de är satta 
att övervaka, nämligen FN-stadgan? 

GÄSTKRÖNIKÖR
HANS CORELL
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Vi skall alltså ha klart för oss att det finns mycket att 
göra när det gäller rättsstaten och mänskliga rättigheter. 
Det gäller också i vårt land och i vårt närområde.

En rapport som Europarådets generalsekreterare Thor-
bjørn Jagland avlämnade den 29 april 2015 innehåller den 
senaste översikten över mänskliga rättigheter, demokrati 
och rättsstatens principer i Europarådets 47 medlems-
länder. Enligt rapporten är Europas demokratiska brister 
större, djupare och geografiskt mer utbredda än man tidi-
gare förstått. De två största utmaningarna för demokratisk 
säkerhet är brister i rättsväsendets oberoende i många 
länder och att mediernas frihet är hotad. Rapporten inne-
håller särskilda planer för uppföljningsarbete, inklusive en 
pan-europeisk handlingsplan för utbildning av jurister.

tre viktiga frågor i sammanhanget är befolkningsfrågan, 
klimatförändringarna och kvinnans ställning.

Vi är nu mer än 7 miljarder människor på jorden. Enligt 
FN:s befolkningsenhet kommer vi att vara 9,6 miljarder i 
mitten av århundradet. Detta får stora återverkningar på 
skyddet för de mänskliga rättigheterna, särskilt i kombina-
tion med klimatförändringarna.

Vi får verkligen hoppas att staternas företrädare inser 
sitt ansvar vid FN:s klimatkonferens, COP21, i Paris i no-
vember–december. Annars är jag rädd för att de flykting-
strömmar som vi nu ser i Europa bara är en föraning om 
vad som kommer att hända om det till dessa strömmar 
också ansluter klimatflyktingar. 

De 17 målen för en hållbar utveckling som antogs av 
toppmötet i FN den 25 september 2015 är också viktiga, 
bland dem mål 16:

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, tillgodose rättvisa för alla och bygga effektiva, 
ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

I anslutning till detta mål betonas särskilt att man måste 
”främja rättsstatens principer på nationell och interna-
tionell nivå”, och ”avsevärt minska korruption och mutor 
i alla dess former”. Som jag ser det är dessa faktorer 
helt avgörande för att skapa den rättsordning som är en 
förutsättning för att man skall kunna uppnå alla de övriga 
målen.

Ett ämne som man alltid måste hålla i minnet när man 
diskuterar rättsstaten och skyddet av mänskliga rättighe-
ter är stärkande av kvinnans ställning. Det är uppenbart 
att i en modern värld måste kvinnor få delta i hur världen 
styrs inte bara lokalt och regionalt utan också globalt. Och 
dessutom, inte minst med tanke på befolkningstillväxten, 
måste de få delta i familjeplaneringen.

Sammanfattningsvis ser jag här en mycket viktig roll 
för jurister. Oavsett var vi fullgör våra uppgifter har vi en 
skyldighet att delta i arbetet för rättsstaten och förklara att 
rättsstaten är en oumbärlig del när det gäller att skapa ett 
världssamfund där människor kan leva i fred och värdig-
het med sina mänskliga rättigheter skyddade. Här är det 
särskilt viktigt att advokaten inser vilket ansvar han eller 
hon har i detta arbete och att det är av stor betydelse att 
advokatens stämma hörs i den allmänna debatten om 
dessa frågor.

Hans Corell   
Hans Corells hela tal finns att läsa på hans hemsida 

på http://www.havc.se/Pasvenska.htm under vinjetten 

Tal vid särskilda tillfällen.

Advokatens roll i arbetet för rättsstaten         och mänskliga rättigheter

”Arbetet för rättsstaten och mänskliga rättigheter måste 
ses i ett globalt perspektiv. Rättsstaten är nämligen 
en förutsättning för internationell fred och  
säkerhet. Om man ser på konflikter runt om i världen 
och går till de bakomliggande orsakerna, är svaret 
alltid detsamma: demokratin och rättsstaten saknas.”
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Fokus Ett år med nya NFC 

– men  för långsamt
Bättre än  befarat

Provtagning salivprov. 
Den 1 januari i år för-
vandlades SKL, Statens 
kriminaltekniska labo-
ratorium, till Nationellt 
forensiskt centrum, NFC, 
och blev en del av den 
nya polismyndigheten.
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Fokus Ett år med nya NFC 

» 

– men  för långsamt
Bättre än  befarat

Hög kvalitet, men allt för 
långa handläggningstider, så 

kan omdömena summeras om 
Nationellt forensiskt centrums 
första år.  Fortfarande återstår 
också en rad problem när det 

gäller försvarares möjligheter att 
göra egna forensiska utredningar.

TEXT: ULRIKA ÖSTER FOTO: NFC MED FLERA
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fter femtio år som självständig myndig-
het under Rikspolisstyrelsen flyttade 
den forensiska laboratorieverksamhe-
ten den första januari i år in i den nya 
rikstäckande polismyndigheten.

Införlivandet av forensiken är på sätt 
och vis en återgång till en gammal ord-
ning. Föregångaren till SKL, Statens 

kriminaltekniska anstalt, ingick nämli-
gen i polisen. 1964 bröts den un-
dersökande verksamheten ut till 
en självständig myndighet under 
Rikspolisstyrelsen. Nu är den åter 
tillbaka inom polisen.

Polisen och Åklagarmyndig-
heten är NFC:s i särklass största 
”kunder”. De allra flesta remissin-
stanserna fann därför förändring-
en logisk när Polisorganisations-
kommittén lade fram sitt förslag. 
Advokatsamfundet utgjorde ett 
undantag. Samfundet befarade 
att SKL:s ställning som oberoende 
expertorgan skulle äventyras av 
nyordningen, och utlåtandena på-
verkas av polisens utredningar. 

Advokatsamfundet ordförande, 
brottmålsadvokaten Bengt Ivars-
son, står fast vid den uppfattning-
en även efter förändringen.

– Jag hade velat att det skulle vara en fristående myn-
dighet som inte har några organisatoriska kopplingar till 
polisen. Man kunde gjort en myndighet med SKL, Rätts-
medicinalverket och kanske andra myndigheter också 
som jobbar med likartade uppdrag, säger han.

Bengt Ivarsson tillägger att NFC:s oberoende dessutom 
undermineras av att advokater inte får uppdrag utförda 
på lika villkor som polis och åklagare.

Advokat Jan Kyrö deltog i det möte som Advokatsam-
fundet hade med representanter för Genomförandekom-

mittén för den nya polismyndigheten. Han konstaterar 
att beslutet redan var fattat, och att samfundets synpunk-
ter därmed föll ganska platt. Jan Kyrös invändningar mot 
att NFC är en del av polisen handlar främst om klienter-
nas förtroende för utredningarna. 

– Våra klienter upplever ofta att polisen är emot dem 
och har olika sätt att vinkla saker och ting. Ibland har de 
fog för det och ibland har de det inte, säger han.

Även advokat Mikael Nilsson tror att klienterna kan 
reagera när de hör att den foren-
siska utredningen är utförd av en 
del av polisen.

– Jag misstror inte polisen, men 
det ger ändå en bättre känsla om 
det är en utomstående myndighet 
som utför analyserna, säger han. 

BRA UNDERSÖKNINGAR I ALLAS 

INTRESSE

Från försvarsadvokaternas sida 
finns alltså fortfarande viss oro 
över NFC:s ställning. De betonar 
att det framför allt handlar om 
förtroende, snarare än att utred-
ningarna skulle vara eller riskera 
att bli vinklade till polisens fördel. 
Kvaliteten på undersökningarna 
är densamma som före omorgani-
sationen. 

Eva Nemec Nordh, vice chefs-
åklagare vid åklagarområde Öst, har inte upplevt någon 
förändring än. 

– För mig håller NFC en hög kvalitet och de säger inte 
att saker är på ett visst sätt om det inte är så. De har hög 
trovärdighet i mina ögon, och det har inte förändrats av 
att de blev NFC, säger hon. 

Eva Nemec Nordh har följt diskussionerna om att 
NFC:s oberoende minskat. Men för henne överväger 
ändå fördelarna med att forensikerna inordnats i polis-
myndigheten. 

”Jag hade velat att det 
skulle vara en fristå-
ende myndighet som 

inte har några organi-
satoriska kopplingar 

till polisen. Man kunde 
gjort en myndighet 

med SKL, Rättsmedici-
nalverket och kanske 
andra myndigheter 

också som jobbar med 
likartade uppdrag.”

Bengt Ivarsson

Nationellt forensiskt centrum NFC 
skapades den första januari i år, när 
SKL i Linköping slogs samman med 
de forensiska laboratorierna vid 
polismyndigheterna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. NFC är en 
nationell avdelning inom Polismyn-
digheten, och leds av Lena Klasén. 

NFC består av sju sektioner, fyra 
placerade vid tidigare SKL i Linkö-
ping, plus de tre regionala labora-

torierna. Förutom att driva de sju 
sektionerna har NFC ansvar för hela 
den forensiska verksamheten inom 
Polismyndigheten från brottsplats 
till domstol, det så kallade process-
ansvaret. Det innebär att man ska 
styra, samordna och följa upp foren-
sisk verksamhet vad gäller metoder, 
forskning och utveckling samt kvali-
tet och kompetenssäkring. Till stöd 
har NFC:s ledning ett råd, forensiska 

rådet. Rådet består av företrädare 
för dem som anlitar NFC, bland an-
nat Polisen, Åklagarmyndigheten, 
Tullen och Advokatsamfundet. 

NFC:S EXPERTOMRÅDEN 

l Biologi 
DNA-analyser utgör en stor del av 
arbetet vid NFC:s biologisektion. 
Sektionen genomför DNA-analyser 
av biologiska spår från brottsplatser 

och från bevismaterial. Man analy-
serar också DNA på ett stort antal 
salivtopsningar från personer som 
kan vara misstänkta för brott, men 
även brottsoffer. Vid sektionen han-
teras de svenska DNA-registren.

l Kemi och teknik
Kemi- och tekniksektionen utför 
främst olika typer av jämförelser, 
exempelvis av fingeravtryck, fibrer, 

DET HÄR ÄR NFC

Bengt Ivarsson.

Många advokater var skeptiska inför för ändringen, och 
befarande att SKL skulle förlora sin ställning som oberoende 

expertorgan. Efter tio månader tycks det mesta för 
användarna av NFC:s tjänster vara sig ganska likt.
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– Den största fördelen, med mina åklagarögon, är att 
NFC har ansvaret för de tekniska rotlarna ute i landet. Nu 
kan vi få en enhetlig tillämpning på alla de tekniska rot-
larna och en enhetlig spårsäkring, så att alla gör lika. På 
sikt tror jag därmed att man kommer att höja kvaliteten i 
hela polisväsendet. Men det är en lång process, man har 
långt att gå, sammanfattar Eva Nemec Nordh, som berät-
tar att hittills har polisens tekniska rotlar runt om i landet 
haft olika skalor och olika utlåtanden.

Åklagare Eva Nemec Nordh påpekar också att hon som 
åklagare under förundersökningen arbetar under objek-
tivitetsplikt. Det är därmed också i åklagarens intresse att 
NFC:s utlåtanden är objektiva och inte färgade av förun-
dersökningens arbetshypotes om en viss persons skuld.

Även kommissarie Joakim Jäderstig vid polisregion Öst 
är positiv till att NFC blivit en del av Polisen. Delvis, me-
nar han, kan oron från advokathåll bero på en felaktig 
bild av polisen.

– Tyvärr har det blivit en lite skev bild av att polisen 
bara vill fälla. Men vi ska vara objektiva på samma sätt 
som en NFC-forensiker, fastslår han. 

Ett tätare samarbete mellan poliser och forensiker och 
bättre dialog kan i stället ge fördelar för alla parter. 

– Det här handlar om att hitta samverkansformer för att 

kommunicera och få fram rätt saker till våra utredningar. 
Det kan ju vara både positivt och negativt för en miss-
tänkt. Själva samverkan tycker inte jag att man kan slå 
ner på, säger Joakim Jäderstig. 

BEREDDES NOGGRANT

Den nya avdelningen inom Polisen, NFC, leds av Lena 
Klasén, teknologie doktor med erfarenheter från såväl 
gamla SKL och den akademiska världen som Försvarets 
forskningsinstitut och försvarsindustrin. Hon förstår far-
hågorna för att NFC:s forensiker ska tappa sitt oberoende. 

– Det är klart, man lägger ju detta väldigt utrednings-
nära, vi är en statlig organisation och vår största ”kund” 
är polisen, säger hon, men fortsätter:

– Jag är otroligt mån om att oberoendet ska kvarstå. 
Det kräver rättssäkerheten. Vi ska svara på en fråga och 
rapportera det vi kommer fram till. Vi ska inte ha någon 
kogntitiv påverkan, och inte vara för färgade av kringin-
formation. 

Lena Klasén tillägger att den nogranna utredningspro-
cessen inför förändringen, plus att NFC är särskilt inskri-
vet i polislagen, utgör skydd mot allt för nära kopplingar 
till polisen. 

– Det här är det första jobb jag har haft där verksam-

» 

Fokus Ett år med nya NFC 

skospår, däck, inbrottsverktyg, ex-
plosivämnen, färger, glas och kulor. 
Ofta används jämförelsemikroskop 
där två spår kan jämföras sida vid 
sida. Här undersöks också vapen. 

l Droganalys
NFC:s droganalyssektion analyserar 
olika sorters prover för att ta reda 
på om de innehåller narkotika, dop-
ningspreparat eller läkemedel. Här 

görs också jämförelseanalyser för 
att undersöka om proverna kommer 
från samma tillverkare. Även alkohol 
kan analyseras. 

l Informationsteknik
Sektionen består av två ganska olika 
delar. Dokumentdelen undersöker 
olika typer av handlingar. Ofta är 
frågeställningen om en handling 
är falsk eller äkta. Informations-

tekniken handlar om digitala infor-
mationsbärare. Här sker en stor 
del av det praktiska arbetet ute i 
polisregionerna, och vid den nystar-
tade IT-brottssektionen vid polisens 
nationella operativa avdelning. NFC 
tar framför allt hand om undersök-
ningar i udda och komplexa ärenden 
där det krävs specialutrustning och 
ett nära samarbete mellan forensi-
ker och andra experter. 

Jan Kyrö.

Fokus Ett år med nya NFC 
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heten är lagreglerad, att vi ska finnas. Det innebär att vi 
ska vara ett oberoende organ även inom polisen, att man 
är noga med att separera den forensiska processen från 
utredningsprocessen, konstaterar hon.

DIALOGEN VIKTIG

Fortsatt oberoende och objektiva undersökningar är 
alltså ett viktigt mål för chefen Lena Klasén. Ett annat är 
naturligtvis att bibehålla och säkra kvaliteten på under-
sökningarna. Arbetet pågår för att få de olika undersök-
ningsmetoderna ackrediterade. Fördelen med detta är, 
enligt Lena Klasén, främst att man fastslår en gemensam 
arbetsmetod och att man kan se att all personal får rätt 
utbildning för denna. 

Just kvaliteten på NFC:s, och tidigare SKL:s, under-
sökningar ifrågasätts sällan. Visst finns det enskilda fall 
där exempelvis Justitiekanslern kritiserat en genomförd 
undersökning, men generellt tycks både advokater och 
åklagare vara nöjda med de expertutlåtanden som NFC 
lämnar. Däremot får NFC och tidigare SKL ofta kritik för 
att ta allt för lång tid på sig (se artikel på s. 60).

Också polisen Joakim Jäderstig uttrycker förtroende 
för NFC:s kompetens. Däremot är han självkritisk mot sig 
och sina poliskolleger. 

– Den enda riktigt stora bristen många gånger handlar 
om kommunikation. NFC svarar bara på vad vi frågar ef-
ter. Hur vi har ställt frågan avgör vilken typ av svar vi får, 
säger han, och ger ett exempel: 

– ”Töm telefonen” säger vi ofta till NFC. Då gör man 
det. I själva verket går det också att titta på vad som ra-
derats, och det finns mycket annat som man kan få fram 
som inte följer med i frågan. 

Joakim Jäderstig tror att mer dialog och tätare samarbe-
te mellan polis och forensiker är det enda sättet att kom-
ma åt det här problemet. Han påpekar att forensikerna 
ibland har möjlighet att se kopplingar till andra typer av 
brott när de genomför en beställd undersökning, och att 
de då borde återrapportera det till polisen. 

Bättre möjligheter till samarbete mellan beställare – 
polis och åklagare – och forensiker var också ett av skälen 
till att NFC blev en del av Polisen. I dag finns samarbetsfo-
rum på alla nivåer inom Polismyndigheten, från ämnes-
ansvariga poliser och forensiker ”ute på verkstadsgolvet” 
till Polisens nationella ledningsgrupp, där Lena Klasén 
ingår. Ett av dessa fora är forensiska rådet, NFC:s ”kund-
råd” där även Advokatsamfundet är representerat genom 
sin ordförande Bengt Ivarsson. 

HAR SVÅRT UPPDRAG

Opartiskt och beroende – och samtidigt samarbetande och 
lyssnande. Det tycks vara den svåra balangång som NFC 
har att klara av för att fullgöra sin roll som expertorgan. 

En annan lite vansklig uppgift är det så kallade pro-

cessansvaret för hela den forensiska kedjan. Det innebär 
att avdelningen ansvarar för att också polisens kriminal-
tekniker och brottsplatsundersökare, liksom de poliser 
som kommer allra först till en brottsplats, gör vad de ska. 
Utbildning av kriminaltekniker och lokala brottsplatsun-
dersökare är en del av detta processansvar. En annan är 
att skapa gemensamma metoder och processer för hela 
kejdan av spår- och bevissäkring. 

Kvalitetssäkringen kan behövas. Poliserna har många 
svårigheter att handskas med på en brottsplats, påpekar 
advokaterna. 

– Jag tror att de flesta försöker göra ett bra jobb, sedan 
kan även den bäste polis göra ett misstag. Men för att det 
ska hålla vägen ut måste allt göras rätt från början, säger 
Bengt Ivarsson.

Advokat Mikael Nilsson inser att polisen har ett svårt 
uppdrag på en brottsplats. På en mordplats, till exempel, 
vet de från början inte alltid ens att det har begåtts ett 
mord. Kanske är någon svårt skadad, någon vars liv poli-
serna kan rädda. I det läget får behovet av att säkra spår 
och bevisning naturligtvis vika för önskan att rädda liv. 
Risken är då stor för det som kallas kontamination, alltså 
att polisen själv, anhöriga eller andra engagerade sprider 
sina egna spår på brottsplatsen. 

Advokat Jan Kyrö skulle helst vilja att poliser slapp ta 
ansvar för spår- och bevissäkringen, åtminstone vid gröv-
re brott. På det viset minskar i alla fall risken för kontami-
nation genom ren okunskap, anser han. 

– Det bästa tycker jag vore om det alltid var forensiker 
som kom till brottsplatsen och tog ansvaret därifrån, så 

» 

Forensik är ett 
sammanfattande 
begrepp för utveck-
ling och tillämpning 
av metoder från 
olika vetenskapliga 
ämnesområden på 
frågeställningar från 
rättsväsendet om 
framför allt olika 
typer av fysiska och 
digitala spår. Be-
greppet innefattar 
områden som krimi-
nalteknik, rättsme-
dicin, rättskemi och 
rättspsykiatri.

FORENSIK

Joakim Jäderstig.

”Den enda riktigt stora bristen många gånger 

handlar om kommunikation. NFC svarar … 

Fingeravtryck undersöks. 
Kvaliteten på NFC:s, och 
tidigare SKL:s, undersök-
ningar ifrågasätts sällan.
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att enskilda poliser inte behövde samla in materialet, pa-
ketera det och skicka till NFC. Det skulle kännas bättre ur 
rättssäkerhetssynpunkt, säger han.

TEKNISK BEVISNING ALLT VIKTIGARE

TV-serier som CSI har skapat en bild av kriminaltekniken 
och forensiken som en superlösning och avslöjare av alla 
dolda sanningar bakom olika brott. En kraftig överdrift 
och förenkling förstås – enbart att någon binds till en 
brottsplats genom DNA räcker knappast för en fällande 
dom. Kontamination är bara ett av de problem som kom-
plicerar hanteringen av biologiska spår. 

Komplicerat eller inte – forensiken spelar i dag en viktig 
roll i brottsutredningar. De flesta intervjuade personerna 
upplever också att forensisk bevisning blivit en allt vikti-
gare del av rättsprocessen. 

– I dag kräver domstolarna både hängslen och livrem. 
Det gör att våra utredningar blir mer omfattande, att vi 
måste täcka upp allt och alla scenarier. Det innebär att 
tiden blir längre för varje utredning som sker, påpekar 
kommissarie Joakim Jäderstig. 

Advokat Jan Kyrö har samma erfarenhet. Han som för-
svarare är mycket uppmärksam på vilka undersökningar 
polisen och åklagaren har genomfört – och vilka de har 
missat. 

– Teknisk bevisning har alltid varit viktig, men den har 
fått en större betydelse genom att forskningen har gått 
framåt. Den efterfrågas också mer och mer av försvarare 
nu, eftersom man vet att det finns möjlighet att säkerstäl-
la vissa spår. Ibland går det att få rätten med sig på att det 

är en brist i utredningen att man kunde ha gjort mer eller 
större forensiska utredningar, säger han. 

Även åklagaren Eva Nemec Nordh tycker att beviskra-
ven i domstolarna har ökat under de senaste fem åren. 
Det är en utveckling på både gott och ont. 

– Det är nästan så att avsaknad av tekniska bevis får 
vissa domstolar att anse att utredningen inte är så robust. 
Man glömmer bort att vittnesbevisning faktiskt är huvud-
bevisningen, säger hon, och varnar för en övertro på fo-
rensiska metoder och bevis.

– Man måste alltid analysera hur spåret har avsatts, oav-
sett om det är DNA eller något annat. Det räcker inte att 
bara konstatera att det finns. Vi måste också få veta hur 
det har avsatts. Så man är inte hemma bara för att det 
finns teknisk bevisning. Men avsaknad av teknisk bevis-
ning gör ju inte heller att man inte skulle kunna visa nå-
got, vilket man får höra främst från försvararna, påpekar 
Eva Nemec Nordh.

Advokat Mikael Nilsson tycker att domstolarnas förstå-
else för de forensiska bevisen, främst DNA, har ökat på 
senare år. 

– De har förstått att en cigarettfimp kan föras på en sko-
sula in i lägenheten. DNA på rörliga föremål behöver inte 
vara så graverande. Till det kommer kontamineringsris-
ken, säger han. 

Den insikten gör det också viktigt för försvarare att ut-
mana forensisk bevisning, påpekar Mikael Nilsson. 

– Det kan man göra genom vittnen, och ibland genom 
teknisk expertis från annat håll. För förnekar klienten 
brott så kan han ju faktiskt vara oskyldig, fastslår han. 

VÄXER SNABBT

Om det till en början fanns en övertro på forensiska bevis 
som DNA-analyser, kommer dessa då att minska i bety-
delse framöver? Knappast, om man får tro intervjuperso-
nerna. Snarare tvärtom. 

– Jag tror att kraven bara kommer att stiga i takt med 
ökade möjligheter att få fram nya analyser, nya möjlighe-
ter att säkra och tolka spår. Tekniken går framåt och vi får 
försöka hänga med, säger Eva Nemec Nordh. 

Även Lena Klasén ser fortsatt teknikutveckling som en 
viktig kraft för framtiden. 

– Då handlar det kanske inte så mycket om den labora-
tiva delen utan mer om att få ut labben på brottsplatsen 
och korta tiderna från brottsplatsen och in, säger hon.

Ett område som växer snabbare än alla andra är IT-
forensiken, alltså undersökning har av datorer, telefoner 
och alla typer av apparater som i dag innehåller en dator 
i någon form. 

– I dag sprider vi mer ettor och nollor efter oss än vad 
vi sprider spår som fingeravtryck, DNA och så vidare. Vi 
gödslar med ettor och nollor, sammanfattar Lena Kla-
sén. n » 

Statistik 
över ärende-
produktion 
och hand- 
läggningstider
– vänd!

Mikael Nilsson.

… bara på vad vi frågar efter. Hur vi har ställt 

frågan avgör vilken typ av svar vi får.” 

Joakim Jäderstig
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ÄRENDEPRODUKTION SKL/NFC HANDLÄGGNINGSTIDER SKL/NFC

Fokus Ett år med nya NFC 

» 

» 
Typ av Utfört antal Utfört antal Antal utförda  
undersökning undersökningar  undersökningar  undersökningar 
 2013 2014  2015 (jan–sept)*

Biologienheten 55 385 49 973 34 232
DNA-spår 14 937 15 755 10 829
DNA 40 298 34 063 23 306 
(jämförelseprover)

Morfologi, hår m.m. 150 155 97

Dokumentations-  2 153 2 040 1 450 
och informations- 
teknikenheten
Digitala bevis 303 413 247

Handstil 269 263 141

Urkund 1 581 1 364 1062

Droganalysenheten 33 667 39 011 29 041
Gift m.m. 164 160 107

Narkotika 33 317 38 722 28 835

Alkoholanalyser 163 110 89

Utandningsalkohol 23 19 10

Kemi- och teknik- 4 894 6 190 4 649 
enheten
Brand 861 841 566

Fingeravtryck 1 747 2 104 2 056

Kemi 1 091 1 187 828

Verktygsspår, sko- 715 782 505 
avtryck, fibrer m.m.

Vapen 480 1 276 694

Totalt 96 099 97 214 69 372
* Siffrorna för 2015 omfattar endast centrallaboratoriet i Linköping (motsvarande tidigare SKL).

Typ av Handläggningstid Handläggningstid Handläggningstid 
undersökning  (mediantid), dagar  (mediantid), dagar (mediantid), dagar 
 2013  2014  2015 (jan–sept)*

Biologienheten
DNA-spår 15 14 14
DNA 1 1 1 
(jämförelseprover)

Morfologi, hår m.m. 107 46 65

Dokumentations-  
och informations- 
teknikenheten
Digitala bevis 47 49 56

Handstil 83 44 55

Urkund 8 10 12

Droganalysenheten
Gift m.m. 27 39 38

Narkotika 6 5 5

Alkoholanalyser 26 22 32

Utandningsalkohol - - -

Kemi- och teknik- 
enheten
Brand 27 16 13

Fingeravtryck 46 47 35

Kemi 39 35 61
Verktygsspår, sko- 47 51 52 
avtryck, fibrer m.m.

Vapen 324 211 77

Totalt   
* Siffrorna för 2015 omfattar endast centrallaboratoriet i Linköping (motsvarande tidigare SKL).

Skrivbord T45 inkl. lådhurts Alm/Vit - Pris: 11.590:- (exkl. moms)

Nytt kontor ger ny inspiration!
Få ny energi med nya fräscha kontorsmöbler från Italien

Sorisso besöksstolWave Lyx
   Pris 6.990:-
            (exkl. moms) 

Morekontor.se
Handla direkt på morekontor.se - Ring 035-21 50 21

Skåp med skjutdörrar för hängmappar!

Soffor 



Advokaten Nr 9 • 20156060

Fokus Ett år med nya NFC 

Långa handläggningstider för forensiska 
undersökningar skapar en rad problem för 
både misstänkta och för rättsväsendet. Nu 
utreds NFC:s handläggningstider av Stats-
kontoret.  Samtidigt satsar NFC hårt på att 
förbättra sin statistik, och nya siffror visar 
på ett tydligt trendbrott för sorgebarnet 
vapenanalyser. 

 De långa handläggningstiderna är en ständigt åter-
kommande fråga i alla intervjuer om forensiska 
undersökningar. Det är nästan som att blotta för-

kortningarna SKL eller NFC utlöser ett ryggmärgssvar: 
det tar för lång tid!

En titt på NFC:s och tidigare SKL:s statistik nyanse-
rar bilden en smula. Vissa saker tar inte särskilt lång tid 
alls. Jämförelser av DNA-prover, vilka utgör en stor del 
av NFC:s ärenden, har till exempel en medianhandlägg-
ningstid på en dag. 

Även NFC:s chef Lena Klasén betonar att handlägg-
ningstiderna för personprover för DNA och narkotika-
analyser i en internationell jämförelse är väldigt korta. 
Andra områden är mer bekymmersamma. Det gäller 
framför allt grova brott, vapenundersökningar och fing-
eravtryck, enligt Klasén.

För den enskilde som sitter häktad i väntan på en fo-
rensisk undersökning är det knappast någon tröst att det 
går snabbt på andra områden. Advokat Mikael Nilsson 
efterlyser mer resurser till NFC för att råda bot på pro-
blemen. 

– Jag förstår att de har jättemycket att göra och att de 
jobbar på så fort de kan, men det är inte rimligt att folk 
sitter häktade och väntar på analyser, säger han. 

Även Riksdagens ombudsmän, JO, har uppmärksam-
mat problemen med långa handläggningstiderna för fo-
rensiska undersökningar. Under 2014 tog JO Cecilia Ren-
fors upp ett initiativärende om just detta. 

I sitt beslut pekar Renfors på vapenundersökningar 
som särskilt långdragna, och konstaterar att det inte kan 
uteslutas att häktningstiderna blir ”onödigt långa” när de 
forensiska utredningarna drar ut på tiden.

HINNER BEGÅ NYA BROTT

Precis som hos tidigare SKL kan den som lämnar ett upp-
drag till NFC begära förtur. Prioriteringen sker utifrån 
fyra kriterier: häktning/datum för åtal; ungdomsbrott; 
spaningsärenden eller andra skäl.  Det vanligaste skälet 
till förtur är häktning eller att åtal måste väckas inom 
kort. 

Trots möjligheten till förtur anser också vice chefsåkla-
gare Eva Nemec Nordh att väntetiderna ställer till med 
problem i många ärenden, inte minst i så kallade mängd-
ärenden.

– När straffvärdet på brottet kanske inte är så stort kan 
vi inte ha de misstänkta frihetsberövade, för vi hinner 
inte få analyserna i tid. Vi måste släppa ut dem, säger 
hon. 

Konsekvensen blir, enligt Eva Nemec Nordh, sämre lag-
föring, och dessutom ofta fler brott.

– Det här handlar ofta om återfallsförbrytare, som be-
går nya brott. Fler personer hinner bli drabbade av brot-
ten. Ju längre tid som går, desto sämre blir dessutom vitt-
nesmålen, och straffvärdet sjunker, påpekar hon. 

Även kommissarie Joakim Jäderstig upplever de långa 
handläggningstiderna som ett problem. Visserligen kan 
man i vissa brott begära förlängning av en häktning när 
undersökningsresultaten dröjer. Men: 

– Många gånger är den tekniska bevisningen helt avgö-
rande för om man kommer vidare i en utredning eller ej. 
Ofta måste man gå på med nya vittnesmål efter att man 

» 

NFC:S HANDLÄGGNINGSTIDER

Tiden det allra 
största problemet

Eva Nemec Nordh.
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har fått svar från NFC. Och de blir ofta sämtre ju längre 
tiden går, säger han. 

Joakim Jäderstig vill inte bara lägga skulden på NFC för 
att handläggningen ibland drar ut på tiden. Polisens ut-
redare har också en stor påverkan på att det ibland blir 
långa handläggningstider på NFC, då man i vissa ärenden 
begär undersökning på väldigt mycket material.

– Som utredare ska man vara objektiv, och initialt i en 
utredning måste man många gånger jobba väldigt brett 
för att inte missa något, förklarar han.

Under utredningens gång händer det ibland att förun-
dersökningsledaren eller utredarna inser att vissa spår 
inte har något bevisvärde och/eller saknar betydelse för 
det fortsatta utredningsarbetet. Det är där det ibland 
uppstår en brist.

– Det finns ibland en stor brist i kommunikationen mel-
lan polis och NFC. Om vi ska ursäkta oss så har vi ofta 
fullt upp med flertalet utredningar som pågår samtidigt, 
varför det ibland inte noteras att vissa saker har blivit in-
aktuella. Det är därför viktigt att man offrar någon minut 
för att kontakta någon på NFC för att avsluta en under-
sökning, konstaterar Joakim Jäderstig. 

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson har 
samma erfarenhet som Joakim Jäderstig: att polisen 
ibland ”överbelastar” NFC med utredningsuppdrag, som 
sedan blir inaktuella. Han ger ett exempel från sin egen 
advokatverksamhet, där klienten misstänktes för våld-
täkt. Efter att först ha nekat till sexuellt umgänge erkände 
mannen efter några dagar att han haft sex med målsägan-
den. Han hävdade dock att det var frivilligt från hennes 
sida. Genast blev spermaproverna som tagits ointressan-
ta i sammanhanget. Ändå utfördes de. 

Åklagaren Eva Nemec Nordh är också beredd att, å sin 
myndighets vägnar, ta på sig en del av skulden för onö-
diga undersökningar.

– Där har ju vi åklagare och förundersökningsledare 
också ett ansvar, att stoppa de tekniska analyserna som vi 
har beställt, som när utredningen går framåt faktiskt inte 
behövs, säger hon. 

VÄNTETIDER RUBBAR FÖRTROENDET

Att regeringen ser allvarligt på problemet med långa 
handläggningstider på NFC märks av att man tidigare i 
år gav Statskontoret ett utredningsuppdrag kring just fo-
rensiska undersökningar. Initiativet kom från åklagaren-
heten på Justitiedepartementet, och ingår i ett helt paket 
av frågor kring häktades villkor. 

– Det vi ska göra är egentligen att testa hypotesen att 
beställningen och hanteringen av forensiska undersök-
ningar är en bidragande orsak till långa häktningstider. 
Det är ju inte givet att det är så, förklarar utredaren Erik 
Axelsson. 

Utredningen är inte färdig ännu. Men Erik Axelsson 
uppger ändå att hypotesen stämmer: Det finns ett sam-
band mellan forensiska utredningar och långa häktnings-
tider. Nu återstår att tydliggöra hur sambandet ser ut mer 
exakt. För att göra det studerar utredarna verksamhets-
statistik och jämför med häktningstider i olika ärenden. 
Utöver det rent kvantitativa arbetar Erik Axelsson och 
hans två kolleger också med intervjuer och mer kvalita-
tiva undersökningar av exempelvis processbeskrivningar 
från NFC, Rättemedicinalverket (RMV), polis och åklaga-
re.  Syftet är att förstå hur man överför utredningsbeho-
vet till beställning hos NFC eller RMV. » 

NFC:S HANDLÄGGNINGSTIDER

Fokus Ett år med nya NFC 

Spårsäkring efter 
sexualbrott. Prover och 
spår tillvaratagna vid 
kriminalteknisk spårsäk-
ring av sexualbrottsoffer 
och misstänkta kan 
vara de pusselbitar som 
krävs för att möjlig-
göra att dessa brott 
klaras upp. Spårsäk-
ringssatsen innehåller 
anvisningar och material 
för provtagning efter 
sexualbrott.
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Statskontorets utredning ska redovisas senast den 1 fe-
bruari 2016. Några färdiga förslag på lösningar kan Erik 
Axelsson ännu inte ge. Men Statskontoret planerar att  
samla NFC, RMV, Polisen och Åklagarmyndigheten någon 
gång i mitten av november för en fortsatt diskussion om 
vad som kan göras. 

– Vi tänker oss att presentera en slags bruttolista av 
idéer, utifrån vad vi tror skulle kunna förbättra den här 
hanteringen, för att på det sättet kunna få en återkopp-
ling.  Vi vill ju involvera dem så mycket som möjligt i ar-
betet, säger Erik Axelsson, som betonar att rättssäkerhe-
ten och NFC:s oberoende är en grundläggande fråga för 
utredarna.

– Vi får inte föreslå något som tummar på rättssäker-

heten, det är en otroligt viktig aspekt. Men å andra sidan 
kan man ju säga att även handläggningstiderna är en för-
troendefråga. Har man för långa handläggningstider så 
naggar också det förtroendet i kanten, konstaterar Erik 
Axelsson.

REKORD FÖR VAPENUNDERSÖKNINGAR

Det är tydligt att NFC:s handläggningstider är en ganska 
komplex fråga, som inte bara berör avdelningens eget ar-
betssätt eller resurser. Just därför är det också så bra med 
dialog och diskussioner, påpekar Lena Klasén, chef för 
NFC. Hon berättar att i stort sett hela mötet med NFC:s 
forensiska råd i oktober ägnades just åt handläggnings-
tiderna.

Skapandet av den nya nationella polismyn-
digheten, där NFC ingår, gick snabbt. Drygt 
ett par år efter att förslaget lagts fram var 
den nya Polisen och dess avdelning för fo-
rensiska undersökningar i drift. Men fortfa-
rande är långt ifrån alla frågor kring forensi-
kens plats inom Polismyndigheten lösta.

 Förslaget om att omvandla den självständiga myn-
digheten SKL till Nationellt forensiskt centrum, 
NFC, med plats inom Polismyndigheten kom från 

Polisorganisationskommittén. I sitt slutbetänkande 2012 
föreslog kommittén, under ledning av Nils Öberg, att 
SKL skulle ”utgöra en del av Polismyndigheten och dess 
uppgifter ska regleras i instruktionen för Polismyndighe-
ten samt i förordningen om kriminalteknisk verksamhet 
inom Polismyndigheten”. 

Syftet med förslaget var bland annat att stärka sam-
verkan mellan poliser och den forensiska verksamheten, 
och att ta ett helhetsgrepp på det kriminaltekniska och fo-
rensiska arbete som bedrivs inom polisen genom att den 
nya enheten skulle ges ett så kallat processansvar för hela 
kedjan av forensiska utredningar.

Advokatsamfundet var i sitt remissvar kritisk till försla-
get, och förordade i stället en självständig forensisk myn-

dighet. Advokatsamfundet skrev i svaret bland annat:  
”Tilltron till SKL som en oberoende expertmyndighet 
skulle gagnas om verksamheten utövas inom ramen för 
en självständig myndighet.”

Men samfundets synpunkt fick inget genomslag. 2012, 
samma år som förslaget kom, beslutade riksdagen enhäl-
ligt att omvandla de 21 länsmyndigheterna till en sam-
manhållen polismyndighet. Året efter beslutades att även 
SKL skulle inordnas i den nya myndigheten. 

SAMORDNAR VERKSAMHETEN

Ansvaret för att skapa den nya polisorganisationen, där 
alltså även det forensiska arbetet skulle ingå, gick till 
kammarrättspresidenten Thomas Rolén, särskild utre-
dare inom den så kallade Genomförandekommittén för 
den nya polismyndigheten. 

– Det fanns en massa forensisk kompetens ute på po-
lismyndigheterna, inte minst i Stockholm, Göteborg och 
Malmö som hade egna labb. Tanken var att få ihop den 
enskilda myndigheten SKL med dessa länsvisa verksam-
heter för att skapa en stark forensisk verksamhet med ett 
samlat grepp över arbetet, berättar Thomas Rolén, och 
fortsätter:

– Sverige är redan världsledande på det här området. 
Med en samordnad verksamhet kan man samla styrkan.

Roléns och genomförandekommitténs förslag blev att 
föra samman SKL i Linköping med de forensiska laborato-
rier som fanns i de tre storstäderna till en nationell avdel-
ning inom polisen, Nationellt forensiskt centrum. Utöver 

» 

SÅ BLEV SKL TILL NFC

Mycket återstår att lösa

”Nu har vi möjligheten att ta nya tag och lösa det här. Så jag har dragit igång många                        olika aktiviteter, samlar hela personalen

och går igenom olika möjligheter som vi har                        för att komma tillrätta med handläggningstiderna och försöker hitta alla hinder.” 

Lena Klasén

Thomas Rolén.

Erik Axelsson. 
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– Det var en otroligt bra diskussion om vad som hän-
der om man skickar in för mycket material eller vad som 
händer om vi inte svarar. Den diskussionen landade gan-
ska snabbt i att vi måste ha en bättre dialog under tiden, 
säger hon.

Lena Klasén ser den nya organisationen som ett gyl-
lene tillfälle att bryta gamla mönster och därmed komma 
åt problemet.  

– Nu har vi möjligheten att ta nya tag och lösa det här. 
Så jag har dragit igång många olika aktiviteter, samlar hela 
personalen och går igenom olika möjligheter som vi har 
för att komma tillrätta med handläggningstiderna och 
försöker hitta alla hinder, uppger Lena Klasén, som också 
har fått signaler om att NFC framöver ska få mer resurser. 

Nyrekrytering, bland annat av 20 nya handläggare till 
fingeravtrycksenheten, är en insats som kan förväntas ge 
resultat så småningom. NFC räknar här med att satsning-
en ska börja ge effekter redan under våren. Lena Klasén 
förklarar att statistiken dock kommer att försämras lite 
under en period, eftersom avdelningen nu börjar beta av 
en del riktigt gamla ärenden som blivit liggande. 

Kanske är NFC redan på gång att vända handläggnings-
tiderna. I alla fall inom ett av de områden där problemen 
har varit störst, vapenundersökningar. NFC:s statistik för 
de första nio månaderna av 2015 visar på en rejäl förbätt-
ring av mediantiden för vapenanalys: från 324 dagar 2013 
och 211 dagar år 2014, till 77 dagars mediantid under ja-
nuari–september i år. n

detta funktionsansvar för den laborativa verksamheten 
gavs NFC också ett övergripande ”processansvar” för 
hela Polismyndighetens kriminaltekniska och forensiska 
verksamhet. Processansvaret innebär, enligt NFC:s egen 
beskrivning, ett ansvar för att ”styra, samordna och följa 
upp forensisk verksamhet vad gäller metoder, forskning 
och utveckling samt kvalitet och kompetenssäkring”.

Genomförandekommitténs förslag om det forensiska 
arbetet vann gillande, och den 1 januari 2015 bildades 
den nya svenska polismyndigheten, med NFC som en 
nationell avdelning. NFC:s ställning regleras i polislagen. 
Chef för den nya avdelningen blev teknologie doktor 
Lena Klasén, som utredaren Thomas Rolén rekryterat.  

Omvandlingen av SKL från självständig myndighet till 
en del av Polisen har, precis som hela förvandlingen av 
polisen, gått snabbt. Det höga tempot märks bland annat 
av att den nya avdelningen inom polisen ännu inte hunnit 
ändra alla namn på sin webbplats – tre av fyra verksam-
heter som numera bär namnet ”sektioner” heter fortfa-
rande ”enheter” på webbplatsen. 

STORA FRÅGOR ÅTERSTÅR

Allt är alltså inte klart kring den nya avdelningen inom 
polisen. NFC:s chef Lena Klasén beskriver det som att 
man fortfarande är mitt uppe i reformen. Många frå-
gor återstår att lösa. Men Lena Klasén är ändå överty-
gad om att det var helt rätt att låta SKL gå in i den nya 
 polismyndigheten. Den tidigare uppdelningen, där de 
största polismyndigheterna hade egna labb i de tre stor-

städerna, riskerade att leda till en olycklig utveckling, 
anser hon.

– Ibland är det en utmaning att leda en organisation 
med 400 medarbetare inom polisen som har 22 500 
medarbetare. Men jag är övertygad om att fördelarna 
överväger.  Annars hade det blivit ett SKL utanför polisen 
och ett innanför. En fördel nu är att du får en väldig över-
blick, säger hon. 

Om tanken var att samla alla forensiker under ett para-
ply, NFC, har reformen ännu inte lyckats till fullo. Fortfa-
rande är majoriteten av de totalt ungefär 1 100 personer 
som arbetar med forensiska undersökningar anställda ute 
i de sju polisregionerna. Genomförandekommittén för om-
bildandet av polisen ansåg att även dessa forensiker på lite 
längre sikt borde höra till NFC. Hur den förändringen ska 
göras är ännu inte klart. Enligt Lena Klasén är detta någon 
som hon och polisledningen diskuterar med regionerna. 

– Fördelarna med att ta över forensikerna skulle ju vara 
att man koncentrerar verksamheten till en avdelning 
med den överblick och de samordningsvinster som det 
kan medföra. Nackdelen kan förstås vara att forensikerna 
kan komma för långt ifrån utredningsverksamheten och 
att de upplevs som mindre tillgängliga av utredarna, kon-
staterar Lena Klasén.

Även IT-forensiken ligger till stor del utanför NFC, ute i 
polisregionerna, men också vid ett nybildat IT-brottscen-
ter under nationella operativa avdelningen. För att stödja 
det nya centret satsar NFC mycket på forskning inom IT-
forensiken. n » 

SÅ BLEV SKL TILL NFC

Inom Polismyndig-
heten ska det finnas:
[–––]
3. en avdelning som 
har ett nationellt 
ansvar för myndig-
hetens forensiska 
verksamhet, utför 
undersökningar och 
bedriver forskning 
inom detta område 
(Nationellt foren-
siskt centrum). Lag 
(2014:588).

POLISLAGEN 2 B § 

Försvararna 
och forensiken
– vänd!

”Nu har vi möjligheten att ta nya tag och lösa det här. Så jag har dragit igång många                        olika aktiviteter, samlar hela personalen

och går igenom olika möjligheter som vi har                        för att komma tillrätta med handläggningstiderna och försöker hitta alla hinder.” 

Lena Klasén

Lena Klasén.
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» IT-undersökning pågår. 
De forensiska metoderna 
blir allt mer avancerade
och den tekniska bevis-
ningen får allt större
plats i domstolarna.
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Polisen och åklagaren har NFC. Men 
kan även försvarare anlita forensiska 
experter? Ja, möjligheterna finns – men 
det kan kosta. 

 De forensiska metoderna blir allt mer avance-
rad och den tekniska bevisningen får allt större 
plats i domstolarna. Visserligen kan en väl påläst 

och vaken försvarare många gånger utmana bevisningen. 
Men vad gör en advokat som 
anser att han eller hon skulle 
vilja ha en egen undersökning 
utförd? 

Polis, åklagare och domstolar 
kan anlita NFC utan kostnad. 
Inför ombildningen av SKL till 
NFC fanns förhoppningar om 
att även försvarare skulle få 
möjligheter att anlita NFC på 
samma villkor. Vid ett möte  
på Advokatsamfundet ska Ge-
nomförandekommitténs repre-
sentanter, projektledare från 
polisorganisationen med upp-
drag att ta fram en underlags-
rapport till kommittén, också ha uttryckt att det var på 
gång.

Av detta blev dock inget. Genomförandekommittén 
föreslog i stället att övriga ”brottsbekämpande myndig-
heter” skulle få rätt att vända sig till NFC för undersök-
ningar på samma villkor som Polisen, Åklagarmyndig-
heten och domstolarna, alltså utan kostnad. Förslaget 
genomförs i och med nästa års budget. Kustbevakningen, 
Skatteverket och Tullen ges då den möjligheten, mot att 
deras anslag minskas något. 

RISKERAR KOMPLIKATIONER

Så vad ska en försvarare som anser att det behövs andra 
undersökningar eller kanske en ”second opinion” kring 
den genomförda undersökningen göra? En av de möjlig-
heter som står till buds är naturligtvis att vända sig till 
åklagaren med en begäran om kompletteringar. 

Vice chefsåklagare Eva Nemec Nordh tycker att det är 
viktigt att möjligheten för försvarare att begära egna yt-
terligare utredningar finns. 

– Vi åklagare har ju ett objektivitetskrav. I den bästa 
av världar ska vi ha gjort de analyser som behövs, både  

såna som kan tala till den miss-
tänktes nackdel och fördel. 
Men tycker försvararen att det 
behövs så ska han eller hon ab-
solut ta vara på möjligheten att 
begära utredningar, säger hon, 
och tillägger att det dock är gan-
ska ovanligt att advokater begär 
detta. 

Om åklagaren nekar till en 
undersökning kan försvararen 
i stället vända sig till domstolen 
med sin begäran. Men det har 
sina problem att gå till åklagare 
eller domstol. 

– Det är inte okomplicerat för 
oss som advokater. Om vi begär en undersökning är det 
ju inte säkert att resultatet blir till klientens fördel. Men i 
och med att vi vänder oss till åklagaren med begäran får 
polisen del av materialet, förklarar advokat Bengt Ivars-
son, och fortsätter:

– Om jag övervägde att begära ytterligare utredning, då 
skulle jag ta ett väldigt noggrant samtal med min klient 
och gå igenom risken för att det uppstår problem om det 
kommer fram något besvärande för honom.

En annan möjligheten är att som försvarare vända sig 

”Det här är inte bra. 
Det blir en klar obalans 
i utredningen, när polis 
och åklagare kan göra 
undersökningar men 
inte den misstänkte. 
Det blir inte någon 
rättvis rättegång.”

Björn Hurtig

» 

FÖRSVARARNA OCH FORENSIKEN

Riskabelt att göra 
egna undersökningar

Björn Hurtig.
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Fokus Ett år med nya NFC 

direkt till NFC. NFC genomför nämligen även utredningar 
på konsultbasis, mot ersättning. De flesta kunderna är 
banker, försäkringsbolag och statliga myndigheter som 
Migrationsverket. Men även en och annan advokat ut-
nyttjar de beställningsblanketter som finns på avdelning-
ens webbplats. 

Enligt NFC:s chef Lena Klasén är det inte 
något problem att hennes avdelning kan 
komma att analysera bevismaterial åt båda 
sidorna i en brottmålsprocess.  

– Vi har en sådan organisation och är så 
pass många så att man kan hålla isär ut-
redningar. Några forensiker kan göra en 
undersökning åt ena sidan och några åt 
andra sidan. Det har vi ett regelverk för, 
konstaterar hon.

Advokat Jan Kyrö känner till möjligheten att anlita NFC. 
Men det finns ett problem.

– Där får man ju ligga ute med pengar, och jag tror 
att de tar mer betalt än vad vi gör i timmen. Så att man 
funderar en, två, tre gånger innan man drar igång något 
sånt. Hittills har jag i mitt arbete inte haft någon anled-
ning att göra det, säger han. 

LAGÄNDRING KRÄVS

Precis som inom alla områden kan en försvarare natur-
ligtvis ha möjlighet att koppla in en utomstående sak-
kunnig. Men tillgången på forensisk expertis utanför NFC 
varierar. I Sverige finns inga enskilda företag som kan 
konkurrera med dem inom alla specialistområden. 

På vissa fält, som IT-forensik, har företag etablerat 
sig. Andra områden, som vapenundersökningar, är mer 
exklusiva för NFC. Den som vill ha tag i en egen expert 
måste här gå utomlands, exempelvis till våra nordiska 
grannländer som har motsvarande expertavdelningar 

inom sina polismyndigheter, eller till England, där foren-
siken i huvudsak sköts av kommersiella bolag. 

Advokat Björn Hurtig hör till de advokater som ganska 
ofta anlitar egen forensisk expertis. I ett uppmärksammat 
mål friades hans klient efter att IT-forensiker från ett stort 
företag kunnat återställa en filmsekvens som raderats 

från en mobiltelefon. 
Även i det så kallade barnläkarmålet an-

litade Björn Hurtig egna experter, vilket 
starkt bidrog till att hans klient friades. 
I barnläkarmålet godkände domstolens 
Björn Hurtigs ersättningsanspråk för ut-
redningskostnaderna. I andra fall, som vid 
ett tillfälle när han yrkade omkring 10 000 
kronor för en egen skospårsanalys, fick han 

ingenting. Rätten till ersättning tycks huvudsakligen styras 
av om klienten fälls eller frias, konstaterar Björn Hurtig.

– Det här är inte bra. Det blir en klar obalans i utred-
ningen, när polis och åklagare kan göra undersökningar 
men inte den misstänkte. Det blir inte någon rättvis rät-
tegång, säger han. 

När inte domstolen vill betala för utredningen ska 
egentligen klienten stå för kostnaderna. Eftersom många 
som döms för brott saknar tillgångar blir det i prakti-
ken advokaten själv som får betala räkningen, vilket får 
många advokater att tveka inför att anlita experter.

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson vill 
precis som Björn Hurtig se en ändring i lagstiftningen 
kring förutsättningar för utredningskostnaderna. 

– Det jag vill se är att försvaret får betalt för att vi in-
hämtar forensisk bevisning på annat sätt än via NFC. Det 
tycker jag är oerhört viktigt. Det gäller ju egentligen all 
bevisning när man tar in expertkunskap. Det är en nöd-
vändig del för att stärka rättssäkerheten, som jag tycker 
överskuggar allt i detta sammanhang, säger han. n

» 

l Advokatsamfun-
dets remissyttrande 
över Polisorganisa-
tionskommitténs 
betänkande En sam-
manhållen svensk 
polis (SOU 2012:13)
l Dir. 2012:129, 
Kommittédirektiv: 
Ombildning av poli-
sen till en samman-
hållen myndighet
l Prop. 2015/16:1 
Utgiftsområde 4
l Slutredovisning 
från Genomförande-
kommittén för nya 
Polismyndigheten, 
mars 2015
l SOU 2012:13, 
En sammanhållen 
svensk polis
l Statens kriminal-
tekniska laboratori-
um – SKL, Nationellt 
forensiskt centrum – 
NFC: Årsberättelse 
2014
l Uppdrag till 
Statskontoret att 
granska hanteringen 
av forensiska under-
sökningar i ärenden 
med häktade per-
soner

KÄLLOR

”Jag tror att de tar mer betalt än vad vi gör i timmen. 

Så man funderar en, två, tre gånger innan man drar igång något sånt.” 

Jan Kyrö
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Varning för maskiner
Advokat Richard Åkerman skriver om den pågående automatiseringen av advokatyrket. 
Nu står vi inför nästa våg av automatisering. ”Det är inte längre bara de enklare, strukturerade 
handgreppen som är föremål för automatisering. Även avancerade intellektuella prestationer – 
även de som kräver kognitiv eller kreativ förmåga – kan utföras av datoriserade applikationer. 
Bered dig på förändring, bästa kollega”, skriver han. 

 Varning för maskiner”, skrå-
lade punkarna i Förbjudna 
Ljud från Sundsvall 1979. 

”Maskiner är en mänsklig fara […]
överallt så tar de över, alla jobb som 
människor behöver.” Bilmontörer, 
bagare, livsmedelarbetare och många 
andra yrken, inom vilka man utförde 
någon form av strukturerad aktivitet, 
försvann med automatiseringen. 
Industrirobotar, bakapparater och 
packmaskiner var outtröttliga, be-
hövde inte vabba och slarvade aldrig. 

Advokatyrket har inte varit 
opåverkat av automatiseringen. I 
ett underbart tidsdokument, ”Att 
utveckla advokatrörelsen med ADB” 
(ur skriften ”Advokat – Ett yrke i när-
bilder”, 1985), förutspådde advokat 
Tryggve Wahlin att användandet av 
”skrivautomater” (eller ”ordbehand-
lingsutrustning”) skulle begränsa 
kostnadsökningarna i advokatrörel-
sen, förbättra arbetet för klienten 
och öka rättssäkerheten. Snabbheten 
skulle också öka genom att man 
skulle kunna ”sända dokument, t 
ex kontrakt, från skrivautomat till 
skrivautomat. På så sätt skulle överfö-
ringen kunna räknas i minuter istället 
för i dagar som med postgång”. 

Advokatsekreteraren rationalise-
rades bort. Bolagsrätts- och avtals-
formulär har ersatt en stor del av det 
arbete som nyanställda biträdande 
jurister tidigare kunde ägna mycket 
tid åt. ”Wiki-generationens” jurister 
rättsutreder med hjälp av Google. 
En del advokatbyråer har skapat 
internetbaserade självservicetjänster 
genom vilka klienterna själva kan ad-
ministrera till exempel varumärken 
och skattefrågor. Alla strävar efter 

att höja produktiviteten och därmed 
försöka behålla sina vinstmarginaler. 
Det är en tapper, men meningslös 
kamp som paradoxalt nog bara skyn-
dar på att skjuta advokatskrået i sank.

Nu står nämligen även ”Big Law” 
inför nästa våg av automatisering. 
Detta förutsåg inte Tryggve Wahlin 
som tvärtom menade att 
”advokatens kunskap, 
tankar och erfarenhet kan 
aldrig ersättas med dator-
teknik”. Men det är inte 
längre bara de enklare, 
strukturerade handgrep-
pen som är föremål för 
automatisering. Även 
avancerade intellektuella 
prestationer – även de 
som kräver kognitiv eller 
kreativ förmåga – kan 
utföras av datoriserade 
applikationer. Bered dig 
på förändring, bästa kol-
lega. Du är snart ersatt av 
en maskin!

Artificiell intelligens 
(AI) lurar bokstavligen 
och bildligen runt hörnet. 
Självkörande bilar, robo-
traders, kirurgrobotar och 
IBM:s juristrobot ”Legal 
Watson” är realiteter. Alla 
dessa robotar har nått 
en imponerande grad av 
självständighet. När de utövar sina 
hantverk följer de givna föreskrifter 
och tillämpar en normhierarki. De lär 
sig av sina egna misstag och anpassar 
sig till omgivningen, vilket möjliggörs 
av så kallad cognitive computing. De 
”förstår” och strävar mot ett högre 
syfte och styrs inte primärt av att lösa 

enskilda arbetsmoment. Vad som 
ännu saknas för att AI, i sin fullän-
dade form, skall föreligga är kanske 
framförallt att robotarna också 
blir medvetna om sin existens och 
förses med samveten. Samvetet är 
på många sätt grunden för mänsklig 
intelligens, alla fall i den mening 

som Søren Kierkegaard 
tillskrev det. Samvetet, 
till skillnad mot etiken, är 
inte något givet utan något 
som måste tränas. Samve-
tet kan skilja gott från ont. 
Det låter osannolikt men 
likväl finns det många som 
tror att fulländad AI inte 
ligger mer än mellan fem 
och femtio år bort. 

I en sådan AI-miljö – 
och även innan dess – är 
det inte alls otänkbart att 
maskiner förmår tillämpa 
normer som innehåller 
rekvisit och rättsföljd, 
men även de normer 
som präglas av lämplig-
hetsöverväganden. Det är 
därmed inte heller svårt 
att visualisera att due 
diligence, inför ett före-
tagsförvärv, kan avklaras i 
helautomatiserad process 
som resulterar i en rap-
port i valfri omfattning. 

Eller att dokument i den amerikanska 
discovery-proceduren analyseras 
automatiskt (en hyggligt sofistikerad 
”eDiscovery” finns förresten redan). 
Eller att förvärvsanmälan till Konkur-
rensverket upprättas av en AI-styrd 
enhet som har omedelbar tillgång till 
alla marknadsdata och hela världens 

Richard Åkerman  
är delägare i Han-

nes Snellman 
Advokatbyrå 

och arbetar med 
företagsöverlå-
telser. När han 
inte skriver och 

debatterar i olika 
ämnen i allt från 
växthuseffekten, 

rättsskipning 
för robotar till 

om ensamheten 
och ruelsen som 
landsvägscyklist.

DEBATTÖR

”
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praxis och som kan argumentera för 
vilken som är den relevanta mark-
naden och konkurrenspåverkan på 
denna. Eller varför inte en robot-
försvarsadvokat som kan varenda 
stavelse i förundersökningen, känner 
till dess brister och kan taktiskt av-
göra vilka frågor som skall ställas till 
vittnen och målsägande.

Vad händer med oss då? Vem vill 
anlita en advokat som har ändliga 
kunskaper, som riskerar jävsinvänd-
ning, som har en dålig dag, som är 
känslig och sårbar?

Skulle man inte föredra någon som 
har encyklopedisk kunskap om hela 
världens rättsregler? Någon som kan 
väga in all tillgänglig marknadspraxis 
och all information som alla berörda 
parter har lämnat? Någon som kan 
uttala sig om gränsen för skälighet? 
Någon som är blixtsnabb, billig och 
felfri?

Jag är rädd för att våra klienter 
väljer det senare alternativet. I så 
fall går många av oss en inte så lustig 
framtid till mötes. Automatiseringen 
blir även för oss ett hot och inte en 
möjlighet. Advokatbyrån som vi kän-
ner den idag kommer att upphöra att 
existera.

om jag lyfter blicken från advokat-
kontoret och istället funderar på 
vilken betydelse AI-drivna juridiska 
processer kan få för rättskipningen 
i vårt samhälle är det också lätt att 
känna oro. Vad betyder det till exem-
pel för en tilltalad att hans ombud, 
åklagaren eller domaren eller kanske 
alla tre inte längre är människor utan 
har ersatts av en eller flera automatis-
ka processer (robotar)? Vad betyder 
det för rättssäkerheten? 

Om man anlägger ett tekniskt 
perspektiv på frågeställningen kan 
man konstatera att det inte finns 
några grundläggande hinder – vare sig 
enligt regeringsformens 2 kap. eller 
europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna (EKMR) 
– att ersätta domstolens mänskliga 

aktörer med apparater. Inte heller 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (rät-
tighetsstadgan) hindrar att människor 
byts ut mot automatiska processer. I 
den svenska regleringen i 2 kap. 11 § 
2 st. RF stadgas det att ”En rättegång 
ska genomföras rättvist och inom skä-
lig tid …”. EKMR föreskriver att envar 
har rätt att få sin sak prövad i en ”rätt-
vis rättegång” inför en ”oavhängig och 
opartisk domstol”. Rättighetsstadgan 
anger ”var och en har rätt att inom 
skälig tid få sin sak prövad i en rättvis 
och offentlig rättegång och inför en 
oavhängig och opartisk domstol som 
har inrättats enligt lag” (art. 47).

I amerikanska stater finns en 
flora av regler om ”otillåten juridisk 
rådgivning”. Där finns också rättsfall 
i vilka det har yrkats att utgivaren av 
en juridisk formulärhandbok skall 
förbjudas att utge densamma. Lite 
mera relevant för denna diskussion 
är dock förbud som avsett mjukvara 
som bistått den enskilde med att upp-
rätta till exempel äktenskapsförord 
och testamenten. Man kan i praxisen 
ana en acceptans av ”do-it-yourself” 
med blanka formulär (i alla fall om 
utgivaren är medlem av ett advokat-
samfund), medan ”do-it-for-you” inte 
accepteras. Gränsen är nog inte sol-
klar och visst skulle en mer utvecklad 
form av AI-styrd juridisk rådgivare 
få problem i USA med dagens regler. 
Några sådana problem verkar dock 
inte föreligga i Sverige.

Ur ett praktiskt perspektiv är 
knappast heller en automatisering 
av domstolsprocessen till förfång för 
parterna. Några av de fördelar som 
skulle uppnås med automatiska pro-
cesser är att handläggningstiderna 
till domstolarna skulle minska. Därtill 
skulle utrymmet för domstolarnas 
förbiseende av ny lagstiftning och ny 
rättspraxis bli obefintligt. Alla ”doma-
re” skulle samtidigt och omedelbart 
få vetskap om detta. Vidare kan man 
med gott fog anta att förutsebarheten 
i rättskipningen och likabehandlingen 
av människor skulle främjas. Det 

kan antas att en ”robotdomare” har 
förmågan att vara mer objektiv är en 
mänsklig domare. I alla fall om pro-
grammeraren har gjort sitt jobb.

till sist. Den mest problematiska 
aspekten på en automatiserad dom-
stolsprocess skulle förstås kunna vara 
ur ett maktbalansperspektiv. Detta 
skulle i många länder vålla en hel del 
konstitutionellt huvudbry, men inte 
så mycket i Sverige. Hos oss är, som 
bekant, konstitutionell kontroll ingen 
större paradgren. Domstolarnas exis-
tens vilar mer på ett praktiskt synsätt 
(någon måste ju hantera tvister mel-
lan enskilda) och en senkommen in-
sikt (troligen som följd av vår önskan 
att framstå som ett internationellt 
föredöme och därmed raskt tillträdda 
internationella överenskommelser) 
om att den enskildes rättssäkerhet är 
viktig. Men, någon maktbalans av ty-
pen ”checks and balances” existerar 
inte här. Därmed är det inte heller i 
Sverige en särskilt omstörtande tanke 
att ersätta domstolarnas mänskliga 
domare med artificiella domare att 
tillämpa riksdags och regerings verk.

Skillnaden mellan ”science” och 
”science fiction” brukar sägas vara 
tid. Jag tror att vi står inför något väl-
digt omvälvande som är mycket mer 
komplext än vad i alla fall jag kan för-
utse. När det gäller vårt eget yrke vill 
jag, säkert som de flesta, tro att detta 
innehåller så många dimensioner och 
handgrepp som inte kan ersättas med 
en icke-mänsklig hand. Visst utför 
vi en mängd uppgifter som förvisso 
kräver kreativ och kognitiv förmåga, 
men som i ärlighetens namn kan 
utföras av en tränad apparat. Men vi 
är ju också många gånger en förtrolig 
samtalspartner, ett bollplank i stra-
tegiska diskussioner eller en ödmjuk 
kurator för en försmådd klient. Det är 
svårt att se att denna arbetsbeskriv-
ning skulle kunna uppfattas av en 
robot. Men vad vet jag.

Richard Åkerman   
Advokat  
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Tänk dig turkosblått hav och kritvita sand
stränder, luxuösa rum med oklanderlig 
service och spektakulära golfhål. Låter det 
som en trevlig kombination borde du resa 
till Heritage Resorts på Mauritius sydkust. 
De har dessutom öns bästa golfbana!

12DAGARSRESA FR. 23 995 SEK/PERSON

HERITAGE RESORT
MAURITIUS

Det lilla hotellet är mycket charmigt och  
harett fantastiskt vackert läge. Dessutom är
grannen den klassiska golfbanan Bandama
– en av Spaniens äldsta. Atmosfären är 
lugn och skön samtidigt som man endast har 
en kvart ner till huvudstaden Las Palmas.

VECKORESA FR. 9 995 SEK/PERSON

BANDAMA GOLF HOTEL 
GRAN CANARIA

Kombinera sol och värme med fantastiskt 
boende och härlig golf på en av Kanarie
öarnas allra bästa golfresorter. Sheraton
hotellet är toppfräscht och erbjuder avkopp
lande lyx där det ligger perfekt beläget vid 
sina två 18håls banor Salobre South & North.

VECKORESA FR. 11 995 SEK/PERSON

SHERATON SALOBRE GOLF & SPA
GRAN CANARIA

Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa är 
en Edens lustgård i härlig Marockansk stil 
intill Atlantens vågor. Njut av fransk gastro
nomi och spela Gary Player’s fantastiska 
Mogador Golf Course. Blicka ut över havet 
och njut på riktigt! 

VECKORESA FR. 13 995 SEK/PERSON

MOGADOR GOLF & SPA 
MAROCKO

Trots att La Gomera endast ligger 40 min
med färja från Teneriffa, är det som att
komma till en annan värld. Ön må se ut
som ett kargt berg i fjärran men bjuder på
underbara naturscenerier, stillhet och en
makalöst vacker golfbana.

VECKORESA FR. 9 995 SEK/PERSON

LA GOMERA
SPANIEN

Läs mer om vad som ingår i priset och om flera andra härliga golfupplevelser.
BOKA PÅ OUTOFBOUNDS.SE • 08505 759 70

Kubas enda 18hålsbana ligger sannerligen
på bästa tänkbara plats i Varadero på den
norra delen av ön. Det vill säga ett stenkast
från de vita stränderna och gångavstånd
från det tjusiga strandhotellet Melia Las
Americas. Tänd cigarren och njut!

VECKORESA FR. 14 995 SEK/PERSON

VARADERO  
KUBA 
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Konferens om 
den regionala 
EU-patentdomstolen 
Sverige och de baltiska län-
derna undertecknade 2014 
ett avtal om en gemensam 
avdelning i EU:s nya pa-
tentdomstol. Stockholm blir 
säte för den regionala EU-
patentdomstolen. Torsdagen 
den 11 februari 2016 anordans 
en konferens om den regio-
nala domstolen av Sveriges 
advokatsamfund, Sveriges 
Domstolar och Justitiedepar-
tementet.

Konferensen hålls på Ro-
senbads konferenscenter, 
Drottninggatan 5 i Stockholm. 
Anmälan görs före den 30 de-
cember 2015 på www.dom-
stol.se/nbrd-upc-registration 
Konferensen är gratis och 
lunch ingår. För mer informa-
tion kontakta: Janita Frödén, 
janita.froden@dom.se

Er Partner för Risk Management
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Tänk dig turkosblått hav och kritvita sand
stränder, luxuösa rum med oklanderlig 
service och spektakulära golfhål. Låter det 
som en trevlig kombination borde du resa 
till Heritage Resorts på Mauritius sydkust. 
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harett fantastiskt vackert läge. Dessutom är
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lugn och skön samtidigt som man endast har 
en kvart ner till huvudstaden Las Palmas.

VECKORESA FR. 9 995 SEK/PERSON

BANDAMA GOLF HOTEL 
GRAN CANARIA

Kombinera sol och värme med fantastiskt 
boende och härlig golf på en av Kanarie
öarnas allra bästa golfresorter. Sheraton
hotellet är toppfräscht och erbjuder avkopp
lande lyx där det ligger perfekt beläget vid 
sina två 18håls banor Salobre South & North.

VECKORESA FR. 11 995 SEK/PERSON

SHERATON SALOBRE GOLF & SPA
GRAN CANARIA

Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa är 
en Edens lustgård i härlig Marockansk stil 
intill Atlantens vågor. Njut av fransk gastro
nomi och spela Gary Player’s fantastiska 
Mogador Golf Course. Blicka ut över havet 
och njut på riktigt! 

VECKORESA FR. 13 995 SEK/PERSON

MOGADOR GOLF & SPA 
MAROCKO

Trots att La Gomera endast ligger 40 min
med färja från Teneriffa, är det som att
komma till en annan värld. Ön må se ut
som ett kargt berg i fjärran men bjuder på
underbara naturscenerier, stillhet och en
makalöst vacker golfbana.

VECKORESA FR. 9 995 SEK/PERSON

LA GOMERA
SPANIEN

Läs mer om vad som ingår i priset och om flera andra härliga golfupplevelser.
BOKA PÅ OUTOFBOUNDS.SE • 08505 759 70

Kubas enda 18hålsbana ligger sannerligen
på bästa tänkbara plats i Varadero på den
norra delen av ön. Det vill säga ett stenkast
från de vita stränderna och gångavstånd
från det tjusiga strandhotellet Melia Las
Americas. Tänd cigarren och njut!

VECKORESA FR. 14 995 SEK/PERSON

VARADERO  
KUBA 
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Per Johansson chef för Revisorsnämnden
Regeringen utsåg i slutet av november Per Johans-
son till ny direktör och chef för Revisorsnämnden.

Per Johansson är i dag avdelningschef vid Riks-
revisionen. Han har tidigare haft arbetsledande 
befattningar inom FN:s internrevision OIOS, Fi-

nansdepartementets budgetavdelning och Statens 
räddningsverk. Han har också verkat som revisor 
under flera år samt undervisat i redovisning vid 
Mittuniversitetet. 

Per Johansson tillträder den 1 februari 2016.

Nöjda medarbetare 
vid Svea hovrätt
De anställda vid Svea 
hovrätt är nöjda med sin 
arbetssituation och sina 
utvecklingsmöjligheter, 
visar 2015 års medarbe-
tarundersökning.

Samtliga anställda vid 
Sveriges domstolar sva-
rade under hösten på hur 
de uppfattar sin arbetssi-
tuation. Undersökningens 
resultat mäts i ett med-
arbetarindex (MI) mel-
lan 0–100. För Sveriges 
domstolar totalt ligger MI 
på 75. För hovrätten är 
motsvarande siffra 79.
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Riksåklagaren som ska stå för 
rättssäkerheten överklagade 
inte till Högsta domstolen i det 
uppmärksammade balkongfallet i 
Södertälje. Men målsägandebiträ-
det Ia Sveger hjälpte sin klient att 
överklaga och hovrättens friande 
dom ändrades till 14 års fängelse 
för den tilltalade.

Varför prövade HD hovrättens dom 
trots att RÅ inte ville överklaga?

– Enligt min mening fanns ett in-
tresse för bevisvärderingen på flera 
punkter som hade kommit fram i Svea 
hovrätts dom. Dessutom åberopade vi 
ny bevisning i HD som med stor san-
nolikhet hade betydelse för Högsta 
domstolens beslut att meddela pröv-
ningstillstånd. Men hade jag inte varit 
drivande, anlitat en kriminaltekniker 
och kämpat vidare med näbbar och 
klor i målet hade det nog inte gått vi-
dare.

Hon gjorde det omöjliga
MÅNADENS ADVOKAT Ia Sveger  

Varför ändrade HD hovrättens dom?
– Min uppfattning är att HD ändrade 

domslutet eftersom hovrättens dom 
var uppenbart felaktig. Det fanns ju 
också en skiljaktig mening i hovrätten 
där ordföranden och en nämndeman 
ville fälla den tilltalade för mordför-
sök. I HD hade vi ny bevisning och 
ytterligare tekniska utredningar som 
visade att det inte kunde vara ett 
självmordsförsök. Vi utökade också 
gärningsbeskrivningen till att även 
omfatta misshandel strax före själva 
fallet, vilket HD godkände eftersom 
det hade samband med själva gär-
ningen.

Vilken roll spelade ditt samarbete med 
advokat Viktor Carlberg och kriminal-
teknikern Sonny Björk?

– Sonny Björks utredning och de 
kompletteringar som vi gjorde, bland 
annat DNA-analys på den tilltalades 
t-shirt, hade enligt min mening avse-

värd betydelse för det här målets ut-
gång. Jag anlitade advokat Viktor Carl-
berg i somras eftersom han är före 
detta specialiståklagare med mycket 
gott renommé. Han var en utmärkt 
samarbetspartner och jag tror att vi 
kompletterande varandra väl och att 
vårt arbete tillsammans ledde fram till 
den fällande domen i Högsta domsto-
len. Vi gjorde ytterligare utredningar, 
bland annat fallutredningen som hade 
stor betydelse enligt domen där HD 
fäster avseende vid hur kroppen ham-
nar utanför fastigheten – en utredning 
som inte gjorts tidigare.

Visar RÅ:s agerande att det finns bris-
ter i rättssäkerheten?

– Om handläggande åklagare och 
överåklagare anser att det finns grund 
för att det här ska gå vidare bör man 
kanske lyssna på dem som varit med i 
målet. Jag förstår inte hur Riksåklaga-
ren kan säga att det här inte skulle ha 
något prejudikatintresse och att det 
bara var frågan om ren bevisning. Det 
finns vissa principiellt viktiga frågor 
som är förtydligade i domen, bland 
annat hur man ser på förundersök-
ningen och den tilltalades rätt att inte 
uttala sig. Jag skulle vilja säga att det 
visst har prejudikatvärden i målet. 
Det var också dessa frågor som jag tog 
upp i min överklagan initialt.

Får den här domen betydelse för hur 
man prövar bevis vid balkongfall?

– Jag hoppas det, men när det gäller 
så kallade balkongmål är det ett svårt 
bevisläge eftersom målsäganden ofta 
inte överlever. Min klient hade ängla-
vakt. Många frågor har besvarats i den 
här domen, speciellt hur man ska vär-
dera teknisk bevisning och utredning-
ar i kombination med vad målsägande 
och den tilltalade säger.

Vad är den viktigaste lärdomen som 
man kan dra av den här domen?

– Ingenting är omöjligt! Ingen trod-
de på mig när Riksåklagaren valde 
att inte överklaga förra sommaren. 
Många avrådde mig från att överklaga 
på grund av risk för kostnaderna, men 
vi lyckades med det omöjliga. Det här 
har varit ett teamwork, inte bara med 
Carlberg och Sonny Björk, utan också 
med mitt team på byrån och en fan-
tastisk klient som aldrig gav upp. 

Mats Cato

”Ingen trodde 
på mig när 
Riksåklaga
ren valde att 
inte överklaga 
förra somma
ren. Många 
avrådde 
mig från att 
överklaga på 
grund av risk 
för kostna
derna, men vi 
lyckades med 
det omöjliga.”
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Lexus Stockholm Norr Ytterbyvägen 14-18, 183 30 Täby.  Öppet  mån-fre 10-18, lör 11-15.  Tel  08-501 610 00.
Lexus Stockholm Söder Bolmensvägen 51, 120 50 Årsta.  Öppet  mån-fre 10-18, lör 11-15.  Tel  08-501 610 00.
Lexus Malmö Djurhagegatan 17, 213 76 Malmö.  Öppet  mån-fre   9-18, lör 11-15. Tel  040-29 42 70.

www.lexusstockholm.se  www.lexusmalmo.se     Stockholm • Malmö
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andra rabatter/erbjudanden. Finansieringsförslag via Lexus Financial Services. Rörlig ränta baserat på Stibor 90 dagar per 1 oktober 2015.

Både på bilen och kundomhändertagandet. Med all rätt. Det är vår 

uppgift att leva upp till de förväntningarna. Och ska vi döma av hur 

många tjänstebilsförare som håller sig till Lexus bil efter bil efter bil, så 

måste vi göra någonting rätt. Varmt välkommen in till oss och upplev 

skillnaden. Skillnaden på att köra en tjänstebil, och att köra en Lexus.

LEXUS-ÄGARE 
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Varje månad avgörs tusentals mål i Sveriges domstolar. Men hur hittar 
du det som är relevant för dig?

InfoTorg Juridik gör kvali� cerade urval av avgöranden och publicerar löpande 
på infotorgjuridik.se. Här hittar du också djupa analyser och senaste nytt från 
juristbranschen.

Vår juridiska information blir tillsammans med information om företag, perso-
ner och fastigheter besluts underlag du inte har råd att vara utan.

Just nu har vi kampanjerbjudande för alla nya användare. Kontakta oss på 
08-555 682 00 eller kampanj.information.se@bisnode.com.

Hos InfoTorg Juridik är du alltid i gott sällskap!

För dig som söker juridisk information 

ÄR DU I GOTT SÄLLSKAP?



75Advokaten Nr 9 • 2015

Aktuellt Juridiska biblioteket

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2015 om inte annat anges.
AMA AF 12 : administrativa före-

skrifter med råd och anvisningar 
för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader (Rev. 
utg. Svensk byggtjänst, 2014. 
177 s.)

Ask, Henric: Löneindrivning och 
konkurs : facklig handledning / 
Henric Ask och Erik Danhard (2. 
uppl. Åhnberg. 120 s.)

Bergquist, Ulf: Internationella 
arvslagen och de internationella 
bodelningslagarna : en kom-
mentar / Ulf Bergquist, Lina 
Melén (Wolters Kluwer. 332 s. 
Gula biblioteket )

Contman, Ulf: Köplagen som ut-
fyllande rätt till NL 09 (2. utg. 

Lamanica logistikservice. Ca 
180 s.)

Craig, Paul: EU Law : text, cases 
and materials / Paul Craig, 
Gráinne de Búrca (6. ed.  Oxford 
Univ. Press. 1198 s.)

Ebbesson, Jonas: Miljörätt (3. uppl. 
Iustus. 264 s.)

Fröberg, Ulf H.: Det straffbara 
tjänstefelet i medicinskt & 
socialt arbete : en redovisning 
av reglerna om det personliga 
straffansvaret och rättstillämp-
ningen (Institutet för medicinsk 
rätt, IMR. 2014. 147 s.)

Gustafsson, Annika: Bygglovsboken 
(Studentlitteratur. 186 s.)

Hagstrøm, Viggo: Erstatningsrett / 
Viggo Hagstrøm og Are Stenvik 
(Oslo : Universitetsforl. 581 s.) 

Hagstrøm, Viggo: Kjøpsrett (2. utg. 

/ ved Herman Bruserud . Oslo : 
Universitetsforl. 318 s.)

Ideström, Jonas: Franchisepraktikan 
: ”så här fungerar franchising 
och så här bygger du och driver 
en franchisekedja på ett profes-
sionellt sätt” / Jonas Ideström, 
Anders Fernlund (2. uppl. Liber. 
222 s.)

Karlsson, Leif: Att vara god man 
och förvaltare / Leif Karlsson, 
Marie Lang-Karlsson (Liber. 
218 s.) 

Lindskog, Stefan: Kapitalbrist i 
aktiebolag : kommentarer till 
kap. 25:13-20 ABL (2. uppl. Nor-
stedts juridik. 233 s. Norstedts 
gula bibliotek)

Modernising public procurement 
: the new directive / Francois 
Lichère, Roberto Caranta and 

Steen Treumer, eds. (Køben-
havn DJØF, 2014. 400 s.  
European procurement law  
series ; 6)

Ring, Gerhard: Einführung in das 
skandinavische Recht / von 
Gerhard Ring und Line Olsen-
Ring (2. Aufl. München : Beck, 
2014. 282 s. Schriftenreihe der 
juristischen Schulung ; 137)

Uggla, Carl-Magnus: Tolkning och 
tillämpning av skatteflyktslagen 
/ Carl-Magnus Uggla, Christian 
Carneborn (Wolters Kluwer. 
198 s.)

LÄSTIPS

Titel: The European Conven-
tion on Human Rights
Författare: William A. Scha-
bas  
Förlag: Oxford Univ. Press
I en ny omfattande kommen-
tar till Europakonventionen 
analyseras de grundläggande 

fri- och rättigheter som skyddas genom kon-
ventionen i ljuset av den omfattande rätts-
praxis som växt fram genom Europadomsto-
lens avgöranden. Boken kommenterar 
artiklarna i konventionen samt protokollen 
som inte har införlivats i själva konventionen. 
Varje kapitel innehåller en kort introduktion, 
sammanfattning av förarbeten, diskussion 
kring tolkning av artikeln, hänvisning till 
rättspraxis från Europadomstolen och  Euro-
pakommissionen samt tips på vidareläsning. 
William A. Schabas, är professor i interna-
tionell rätt vid Middlesex University i London 
och författare till många böcker och artiklar 
inom området.   

Titel: Human rights in con-
temporary European law  
Författare: Joakim Nergelius, 
Eleonor Kristoffersson 
Förlag: Hart 
Denna antologi, under redak-
tion av Joakim Nergelius och 
Eleonor Kristoffersson, samlar 

12 artiklar som belyser aktuella problem i 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter 
i Europa, skrivna av ledande forskare och 
praktiker i ämnet. Boken som ingår i serien 
”Swedish studies in European law” här-

rör från två seminarier som hölls 2011 och 
2012. Boken domineras av två teman, EU:s 
anslutning till Europakonventionen och prin-
cipen om ne bis in idem i förhållande till den 
svenska skattelagstiftningen. Andra ämnen 
som analyseras i boken är bl.a. lagprövning 
i svenska domstolar och regleringen kring 
människohandel. 

DIGITALISERING AV SVENSKT 
OFFENTLIGT TRYCK

En stor del av det äldre offentliga trycket är 
nu digitaliserat och fritt tillgängligt för alla. 
Umeå universitetsbibliotek har skannat in 
författningar, stadgar, förordningar etc. från 
åren 1521–1904. Materialet består av flera av 
de centrala och mest efterfrågade källtext-
samlingarna och är sök- och nedladdnings-
bara via den nationella bibliotekskatalogen 
Libris. Kungliga bibliotekets projekt med att 
digitalisera alla Statens offentliga utredningar 
från startåret 1922 till 1999 beräknas slutfö-
ras under 2015. Utredningarna är tillgängliga 
som nedladdningsbara pdf:er via bibliotekets 
hemsida (regina.kb.se/sou/) och sökbara via 
Libris. 

AVHANDLING OM POLISENS YRKESROLL

Efter några år i arbetslivet blir många be-
nägna att tänja på gränserna.
Under studietiden anser de flesta polisstu-
denter att polisen måste ha lagstöd för alla 
åtgärder, konstaterar Otto Petersson i sin 
avhandling Att bli polis : från utbildningens 
förväntningar till gatans norm (Linnéuniver-
sitetet). Efter ett par år i yrkeslivet blir dock 
många  benägna att gå utanför regelboken. 

Studien visar att äldre och kvinnor är bättre 
på att respektera lagen, medan yngre nyut-
examinerade män tänjer mer på gränserna. 
Mest avgörande för synen på yrkesrollen är de 
nära kollegernas syn på polisarbete, mindre 
roll spelar bakgrund, samhällsklass och var 
man arbetar. I studien följer författaren polis-
studenter från starten av utbildningen till de 
första åren som polis. Syftet har varit att ta 
reda på vad som formar synen på den egna 
yrkesrollen, hur den förändras och hur synen 
på rollen påverkar beslutsfattandet i konkreta 
situationer

KRIMINOLOGIPRIS TILL FORSKNING 
KRING UNGAS BROTTSLIGHET

Bland vinnarna för första gången en svensk 
forskare.
The Stockholm Prize in Criminology för 2016 
har tilldelats tre forskare: Travis Warren Hirs-
chi, Cathy Spatz Widom och Per-Olof Wik-
ström. De får priset för sin forskning om vad 
som påverkar unga att begå, respektive att 
avstå från att begå, brott och vilken betydelse 
föräldrar och jämnåriga kamrater har för att 
förhindra kriminalitet. 

Stockholmspriset i kriminologi är ett inter-
nationellt pris som delas ut för framstående 
insatser inom kriminologisk forskning eller 
till den som praktiskt tillämpat sådan för att 
minska brottsligheten och främja de mänsk-
liga rättigheterna.

LÄS MER

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats 
 www.juridiskabiblioteket.se
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NYA LEDAMÖTER 
DEN 13 NOVEMBER 2015       

Karin Ahlstedt, Sandart & Part-
ners Advokatbyrå KB, Stock-
holm

Fredrik Berndt, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Girion Blomdahl, Setterwalls Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Josephine Borg, Elmzell Advokat-
byrå AB, Stockholm

Sandra Bronieus, Advokatfirman 
Törngren Magnell KB, Stock-
holm

Sara Darlin, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm

Sandra Goldsmith, Baker & Mc-
Kenzie Advokatbyrå KB, Stock-
holm

Sara Hjörne, Advokatfirman  
Rydberg Rohdin AB, Kungs-
backa

Ludvig Holm, Advokatfirman Lin-
dahl KB, Stockholm

Jens Holmberg, Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Oscar Hållén, White & Case Ad-
vokataktiebolag, Stockholm

Annie Kabala, Advokatfirman Lin-
dahl KB, Stockholm

Elisabeth Karlsson, Advokatbyrån 
i Westbo AB, Anderstorp

Olof König, Baker & McKenzie 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Rebecka Sofiadotter Lepic, Advo-

katfirman Wilensky & Partners 
HB, Malmö

Anders Lindgren, Advokatfirman 
Lindahl KB, Malmö

Rita Lord, Rita Lord Juridik AB, 
Strängnäs

Jonas Nordgren, Advokatfirman 
Göran Rise, S.L.P., Nueva Anda-
lucía, Málaga, Spanien

Pernilla Tilly Nors, Advokatfirman 
Glimstedt Östergötland KB, 
Norrköping

Richard Perez, Advokatfirman 
Lindahl KB, Stockholm

Linda Reinolds, Advokatfirman 
Sweger AB, Stockholm

Emilie Aronsson Rindby, Advoka-
terna Melin & Fagerberg i Göte-
borg AB, Göteborg

Carl-Albin Rudolfsson, Din Advo-
kat Tollbäck AB, Stockholm

Stefan Silvander, Grey Advokat-
byrå AB, Stockholm

Erik Svensson, Advokatfirman 
Delphi i Göteborg KB, Göteborg

Carl Johan Törnros, Advokatfir-
man Inter i Stockholm U & B AB, 
Stockholm

Alexandra Westerlund, Vida Ad-
vokatbyrå AB, Klagshamn

Henrik Willborg, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Emilie Andersson, Stockholm,  
2 oktober 2015 

Ökad effektiv tid! 
Säker hantering av ärenden, tid, 
alla dokument, fakturering samt 
fritextsökning och skannermodul. 

www.advokatdata.se 

AdvokatData® 

Samfundet

medicinsk-juridiska utredningar

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av 
medicinska utredningar i exempelvis:

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se

Aktiebok på webben?
Har du många delägare?
Är du delägare i flera aktiebolag?
Är ditt företag värdefullt?
Vill du slippa hantera aktiebrev?

NVR - Sveriges ledande aktieboktjänst.

www.nvr.se

Igår gjorde advokater tidrapporten 
vid skrivbordet. Idag kan du och dina 
kollegor göra den i steget.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda  mobilen 
eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation samt 
komma åt viktiga dokument. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac. 
Läs gärna mer om nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M
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Samfundet

Marie Bexelius, Stockholm,  
1 september 2015 

Adrian Dowlati, Stockholm,  
16 oktober 2015 

Mats Eriksson, Stockholm,  
5 oktober 2015 

Thomas Folestad, Stockholm,  
1 november 2015 

Magnus Frid, Stockholm, 4 okto-
ber 2015 

Rebecca Gulding, Stockholm,  
12 oktober 2015 

Magdalena Huber, Stockholm,  
23 oktober 2015 

Petter Ingelshed, Stockholm,  
12 oktober 2015 

Marie Kjellerstedt, Stockholm,  
12 oktober 2015 

Anna-Maria Lindfjord, Varberg, 
31 oktober 2015 

My Muratori, Oslo, 30 september 
2015 

Kawin Mårtensson, Stockholm,  
1 november 2015 

Elin Nyquist, Stockholm, 18 okto-
ber 2015 

Fredrik Sandström, Stockholm,  
9 oktober 2015 

Ellen Sederholm, Stockholm,  
1 oktober 2015 

Karin Skugge, Stockholm, 13 no-
vember 2015 

Andrea Ekeblad Szanto, Stock-
holm, 16 oktober 2015 

Selma Toskic, Stockholm, 5 okto-
ber 2015 

Caroline Waering, Stockholm,  
30 september 2015 

AVLIDNA LEDAMÖTER

Jan O Bostrand, Arvika, 21 sep-
tember 2015 

Anna Dahlbäck, Stockholm,  
1 oktober 2015 

Gunnar Holmkrantz, Ljungby,  
26 september 2015 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2015/1084 Nordisk standard 

för revision i mindre företag
R-2015/1121 Delbetänkandet 

UCITS V En uppdaterad fond-
lagstiftning (SOU 2015:62)

R-2015/1138 Betänkandet 
 Nationell strategi mot mäns  
våld mot kvinnor och heders-
relaterat våld och förtryck  
(SOU 2015:55)

R-2015/1142 Betänkandet Tillsyn 
över polisen och Kriminalvården 
(SOU 2015:57)

R-2015/1257 Betänkandet Ett 
stärkt konsumentskydd vid tele-
fonförsäljning (SOU 2015:61)

R-2015/1259 Rapport från 
Bergwallkommissionen (SOU 
2015:52)

R-2015/1298 Betänkandet Skärpt 
exportkontroll av krigsmateriel 
(SOU 2015:72) och Sanktions-
växling – effektivare sanktioner 
på exportkontrollområdet (SOU 
2014:83)

R-2015/1368 Betänkandet Skapa 
tilltro – Generell tillsyn, enskil-
das klagomål och det allmänna 
ombudet inom socialförsäk-
ringen (SOU 2015:46)

R-2015/1553 Promemorian 
Amorteringskrav

R-2015/1657 Förslag till ny ut-
formning av revisionsberättelser 
i Sverige

R-2015/1815 Promemorian Kom-
plettering av SOU 2015:54, 
Vidsvin och viltskador – om ut-
fodring, kameraövervakning och 
arrendatorers jakträtt

R-2015/1889 Utkast till lagråds-
remiss – Ett effektivare straff-
rättsligt regelverk mot organise-
rad brottslighet (kompl.)

R-2015/1891 Referensfall smärta
R-2015/1921 Madridsystemet för 

internationell registrering av 
varumärken

R-2015/2009 Komplettering av 
förslagen i SOU 2013:85 Stärkt 
straffrättsligt skydd för egen-
dom avseende olaga förföljelse

R-2015/2086 Promemorian För-
slag till föreskrifter om resolu-
tion

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

E-POST:      info@standardbolag.se
HEMSIDA:  www.standardbolag.se

STOCKHOLM
GÖTEBORG

08-23 41 15
 031-17 12 25

FALUN
MALMÖ

023-79 23 00
040-720 20

Vid snabbavveckling är det viktigt att säljaren av bolaget kan förlita sig på att den som anlitas 
för avvecklingen under flera år fullgör bolagets förpliktelser gentemot Skatteverket och andra. 
Säljaren är ansvarig långt efter att avvecklingen påbörjas. Vi har snabbavvecklat aktiebolag 
sedan 1992. Genom denna snabba, säkra och kostnadseffektiva tjänst har vi avvecklat mer än 
20 000 aktiebolag. 

Att anlita oss för snabbavveckling är idag det vanligaste sättet att snabbt och säkert avveckla 
aktiebolag. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Varför ska vi Snabbavveckla ditt bolag?

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

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
Email info@bolagsratt.se

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

KREATIV ADVOKAT 
SÖKES

Vi behöver en advokat, 
specialiserad på arvs- och 

testamentsfrågor, som 
är beredd att verkligen 

engagera sig för att hitta 
kreativa lösningar på en svår 

arvsproblematik. 

Svar till: 
”Äldre par i Stockholm”

Mediakraft
Kungsgatan 84

112 27 Stockholm

äldre par i sthlm.indd   1 2015-11-09   13:12

LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

www.hogia.se/advokat



STOCKHOLM

08-635 38 00  |  wasakredit.se

GÖTEBORG MALMÖ

Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra  
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

Din bästa bilaffär kan börja här
Tillsammans med Advokatsamfundet 
kan vi  erbjuda dig som medlem tjänstebils-
finansiering till förmånliga villkor. Vi 
 förstår just ditt  specifika behov och  hjälper 
dig med rätt  finansieringslösning.

En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär bland annat 
 snabba kreditbesked, enkla rutiner och en  personlig kontakt. Ring 
 eller mejla oss för fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.
 Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med ett  personligt 
 engagemang. Välkommen!

Närmare affären

Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Christian Hansen
08-635 38 86

Ulf Häger
08-635 38 67

Joel Irenhierta
08-635 39 35

Karl-Johan Karlsson
08-635 38 69 

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66 

Dennis Örnell
08-635 37 86

Enrico Rigo
040-664 28 81

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Martin Wallin
040-664 28 82

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Johan Bromander
031-771 98 96

Fredrik Enberg
031-771 98 91
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Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA), 
journalist 
08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se
Kamilla Kvarntorp (KK), 
journalist 
08-459 03 07
kamilla.kvarntorp@ 
advokatsamfundet.se
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Robert Wallner, MediaKraft AB, 08-23 45 32, 
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Sveriges advokatsamfund. Redaktionen förbehål-
ler sig rätten att stryka i längre inlägg. För ej 
beställda artiklar och bilder tar redaktionen inget 
ansvar. ADVOKATENs texter lagras elektroniskt. 
Delar av tidskriften publiceras även på internet. 
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2015: Annus 
horribilis
många sa sig ha sett teck-
nen. Men inte någon tycks 
ha förutspått vidden av den 
ondska, som Daesh, IS eller Isis 
skulle åstadkomma. 2015 lär 
bli förknippat med det år en 
islamistisk dödskult i sin längtan 
efter att skapa det stora kalifatet 
istället skapade en folkvandring 
bort från detsamma med den 
kristna västvärlden och i första 
hand Sverige och Tyskland som 
slutmål. Två länder som rätt el-
ler fel kommit att betraktas som: 
”Drömlandet” där alla får plats, 
tolerans härskar, religion är en 
privatsak och allt är möjligt.

Vecka för vecka stegrades 
prognoserna över antalet som 
sökte asyl i Sverige för att nå de 
högsta i landets historia. Men 
mitt i denna flodvåg av mänsk-
ligt lidande så visade det sig 
finnas människor som ville göra 
skillnad. Människor som frivil-
ligt valde att hjälpa dem som 
sökt sig till vårt land. Ett stort 
antal advokater har under året 
på olika sätt bistått människor 
på flykt, vilket vi berättat om i 
tidskriften i tidskriften Advoka-
ten.

Vad ska vi förvänta av 2016? 
Är det värsta över eller är detta 
inledningen till ännu värre ti-
der? Det kommande året lär inte 
sakna dramatik och inte heller 
uppgifter för advokater som vill 
göra skillnad.

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1 TWITTRAT 2

”Vi ska inte medverka till åldersbestämning.” Advokater ska lojalt företräda sina kli-
enter och se till att allt som talar till deras fördel kommer fram inför Migrationsver-
ket och domstolen. De kan därför inte åberopa något som talar till klientens nackdel, 
skrev Advokatsamfundets Anne Ramberg i en replik om  medicinska åldersbedöm-
ningar i Svenska Dagbladet den 25 oktober.

”Berättigade att 
få sin sak prövad”
Anne Ramberg kommente-
rade Moderaternas förslag 
om skärpta gränskontroller 
och Dublinförordningen i 
SVT:s Gomorron Sverige 
den 11 november.

–Alla människor som sö-
ker asyl i Sverige är berät-
tigade att få sin sak prövad. 
Man kan inte spärra grän-
sen och säga att vi släpper 
inte in dig för att pröva din 
asylansökan. Det gäller 
oberoende av hur du tar 
dig hit och vilka vägar du 
använder, sa hon. 

Ramberg uttalade sig 
även om den rådande 
flyktingssituationen i den 
brittiska dagstidningen The 
Guardian den 10 november.
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Din framgång inom juridik, skatt och ekonomi bygger till stor del på att du, i varje 
enskilt ögonblick, måste kunna fatta trygga beslut i krävande situationer.

Redan för över 20 år sedan tog vi därför beslutet att gå upp i ett av världens största  
och mest offensiva informations- och programvaruföretag, Wolters Kluwer.

Skillnaden mot förr är att mer än 19 000 målmedvetna, lyhörda och engagerade 
medarbetare över hela världen jobbar för dig. 

Precis just nu, faktiskt.

Från och med 2015 heter Norstedts Juridik  
Wolters Kluwer.

wolterskluwer.se

Precis 
just nu.
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