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City slick.
En ny Audi A1 Sportback. Effektivare motorer, sportigare 
köregenskaper, fulladdad med ny teknik och skarpare linjer. 
Du får den exakt som du vill ha den. Provkör får du se.

Läs mer på audi.se

Nya Audi A1 1.0 TFSI 95 hk från ca 168.900 kr.
Bränsleförbrukning blandad körning 4,2 l/100 km. CO₂ 97 g/km.
Bilen på bilden är extrautrustad.

Audi_A1CitySlick_LegallyYours_210x272_150317.indd   1 2015-02-19   14:28

                               
      DÄRFÖR  BLIR  RÄTTEGÅNGARNA  STÖRRE  OCH  DYRARE



L E G A L L Y  Y O U R S  |  1  |  2 0 1 5  |  1

LEDARE

e närmaste åren står de svenska
domstolarna inför gigantiska utma-
ningar. Domstolsverkets statistik
visar att kostnaderna för stora
mål ökar  – och att det blir allt
vanligare med omfattande rät-
tegångar.
Från september förra året –

och fram till i vår – pågår till ex-
empel Svea hovrätts behandling

av den stora assistanshärvan i Söder-
tälje. Tingsrätten dömde sammanlagt 34

personer för ekonomisk brottslighet. Där blev slut-
notan knappt 84 miljoner kronor, vilket innebär att
rättegången är den dyraste i Sverige. Hittills. För
trenden med fler  – och mer omfattande – rätte-
gångar fortsätter.

I detta temanummer om straff- och process-
rätt publicerar vi ett stort reportage om de sväl-
lande maratonrättegångarna. Vi skildrar de fakto-
rer som ligger bakom utvecklingen – och hur den
påverkar rättens aktörer. 
Dessutom har 61 domare svarat på en enkät om

hur de ser på den här utvecklingen.

Hur den påverkar domstolsverksamheten är uppen-
bart: högre kostnader. Samtidigt tvingas domsto-
larna till ekonomisk balansgång.
Domstolsverket har begärt mer pengar fram-

över – men får i stället anslagen kraftigt sänkta.

En annan utmaning hittar vi i nämndeman-
nasystemet. I februari tvingades tingsrätten i
Linköping ta om en rättegång mot flera män med
koppling till Hells Angels på grund av att en av
nämndemännen på eget initiativ tagit kontakt med
ett vittne. 
”Oklarheter” skulle ”utrönas” som det sades. 

Längre fram i tidningen presenterar vi domar-
nas egna förslag på hur nämndemannasystemet
kan förbättras.
Dessutom presenterar vi fler resultat från vår

stora undersökning Advokaternas advokat 2015 –
bland annat vilken försvarare som kollegorna
själva skulle välja. 
Plus mycket annat läsning du behöver inför de

kommande tolv månaderna.
Trevlig läsning!

Gigantiska utmaningar
för domstolarna

PETER JOHANSSON,
chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post
peter.johansson@blendow.se
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4 | Så vill domarna själva ändra
nämndemannasystemet

Endast var tionde domare tycker att dagens nämndemanna-
system fungerar bra, visar en enkät som legally yours har gjort.
Här presenterar vi hur domarna själva vill ändra systemet.

12 | ”Assangefallet har inte skadat
förtroendet för rättsystemet”

sedan 2010 har assange-affären satt sverige i internationellt fo-
kus.  men uppmärksamheten har inte skadat förtroendet för det
svenska rättsystemet, enligt domarna.
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ulrika Borg om varför få kvinnor syns på listan.

32 | Var tionde advokat tycker att
cannabis helt bör legaliseras i
Sverige.

40 | Målsägandebiträdena 
splittrar kåren

”Det finns tyvärr kollegor som tror att uppdraget som måls-
ägandebiträde är något som man kan sköta vid sidan om”
kommenterar advokaten Elisabeth massi fritz.

50 | HD:s skakvåldsdom gav 
flera resningar

52 | Så ska domstolarna bli säkrare
54 | Därför får sexköpslagen 
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60 | Förra året hölls fler stora 
rättegångar än någonsin tidigare

samtidigt sväller kostnaderna – och invändningarna blir allt fler.

PORTRÄTT

82 | ”Jag har aldrig blivit 
förordnad av en domstol”

per E samuelson om livet som ”fri” advokat.

KRÖNIKA 

104 | Christer Danielsson om 
förändrad kriminalpolitik
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104 | Clarence Crafoord om en 
ny spelplan för dubbla 
förfaranden i skattemål
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Vi påstår ju att det här hänger ihop. Då är det
bättre för rätten att få hela bilden, hela skeendet.
Om vi slaktat ned det här till tre rättegångar så
hade vi inte kunnat presentera det på samma sätt”

Åklagaren HÅKAN LARSSON
Sidan 60
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➲ MER UTBILDNING
➲ MINSKA INFLYTANDET
➲ LOTTERI
➲ BEGRÄNSA MÅLTYPERNA

DOMARNA
SJÄLVA FÖRÄNDRA
NÄMNDEMANNA-
SYSTEMET

Så vill
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VAD ÄR DIN
INSTÄLLNING TILL 
NÄMNDEMANNA-

SYSTEMET?

NUVARANDE 
UTFORMNING 
FUNGERAR BRA

NÄMNDEMÄNNEN SKA VARA KVAR, 
MEN SYSTEMET BÖR ÄNDRAS

JAG TYCKER ATT 
SYSTEMET HELT 
SKA TAS BORT 

JAG HAR INGEN ÅSIKT 
OM NÄMNDEMANNASYSTEMET

54,5 %

27,3 % 7,3 %

10,9 %

Mest förvånande att så få ändå vill behålla den ganska
långa traditionen av det traditionella nämndemanna-
systemet. MÅRTEN SCHULTZ

e senaste åren har kritiken mot nämndeman-
nasystemet varit hård. 

Lekmannandomare har anklagats för att
vara okunniga, oinitierade och trötta. En
lång rad exempel i medierna har stärkt den
bilden:
l��En nämndeman somnade vid två tillfällen
under ett avgörande. 

l��I Södertäljemålet  avgick en nämndeman på
grund av jäv – vilket gjorde att innebar att den gi-
gantiska rättegången fick tas om. 
l��Samma diskussion uppstod i samband med
Peter Mangs-målet vid Malmö tingsrätt, men där
avslogs invändningen.
Från flera håll hördes krav på att systemet skulle
avskaffas. Förra året skärpte riksdagen kraven på
lekmannadomarna: 
l��Från den 1 september kan domstolarna begära
utdrag ur polisens belastningsregister.
l��En nämndeman får inte ha försatts i konkurs.
l��Det har blivit lättare för domstolarna att avsätta

’’
D

nämndemän som begått brott eller på annat sätt
visat sig vara olämpliga. 
l��För att understryka att nämndemannauppdra-
get inte är politiskt så väljs de inte längre i an-
slutning till val av kommun- och landstingsfull-
mäktige. 
l��Dessutom har det blivit obligatoriskt att nämn-
demännen ska genomgå en särskild introduktion-
sutbildning.
Trots förändringarna är systemet fortsatt hårt kri-

tiserat – både bland allmänheten och i domstolarna.

Legally yours har frågat drygt 240 domare
vad de tycker om nämndemannasystemet. Var
fjärde – 61 personer – återkom med svar. 
Endast 10,9 procent av de svarande uppgav att

”nuvarande utformning fungerar bra”.
Drygt var fjärde – 27,3 procent – tycker att syste-

met helt ska tas bort. 
Över hälften – 54,5 procent av de svarande –

tycker att nämndemännen ska vara kvar, men vill
att systemet ändras.
Mårten Schultz, professor i civilrätt och flitig

debattör av rättsfrågor.
– Det är intressanta siffror. Mest förvånande att

så få ändå vill behålla den ganska långa traditionen
av det traditionella nämndemannasystemet, säger
han.

Mårten Schultz, professor i civilrätt och debattör .

t
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Det ökar det folkliga inflytandet 

Det ger yrkesdomaren möjlighet att pröva sina åsikter mot vanligt folks.

Förtroendeskapande, alla åsiktsriktningar företrädda, representativt. 

Ofta kloka synpunkter från nämndemännen i skälighetsfrågor och 
påföljdsfrågor.

Svårt att hitta ett bättre system om man vill att fler än en domare ska ingå 
i rätten.

Systemet ger allmänheteten insyn och bidrar till ett högt förtroende 
för domstolarnas arbete.

Det blir ett för stort lekmannainslag i rättsskipningen, med minskat förtroende för
rättsväsendet och sämre rättssäkerhet som följd.

Det fyller igen funktion i dagens samhälle samt tar tid och resurser från dömandet.

Förlegat

Lekmannadomare är lika konstigt som lekmannaläkare

Otidsenligt. 

Många mål är enkla och kan avgöras utan nämndemän. De svåra målen bör istället
ha fler domare. 

Jag tycker att frågan är felställd. Varför ska de vara kvar? Särskilt nu när SD gör 
sitt inträde.

Systemet med nämndemän skadar förtroendet för rättsskipningen. 

Nämndemännen tenderar att gå på helhetsintrycket (=magkänslan) efter  
en förhandling istället för att analysera bevisningen.

VARFÖR 
TYCKER DU ATT 
DET FUNGERAR 

BRA?

VARFÖR 
TYCKER DU ATT
SYSTEMET SKA 

TAS BORT?

STIG-ÅKE JÖNSSON / TT
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Det skulle vara farligt att helt stänga ute 
fullmäktige från processen och bara leta
utifrån civila organisationer. RICKARD WESSMAN

Rickard Wessman, bolagsjurist och moderat
landstingspolitiker i Stockholm, har länge förvarat
systemet. Han upplever att  kritiken mot nämnde-
männen har dämpats under senare tid: 
– Man hör mindre av att lekmannainflytandet

helt ska upphöra, säger han.
– När man tittar på det här på djupet så ser man

att det finns få riktigt bra alternativa vägar. Det
finns inget riktigt tilltalande alternativ till den här
folkliga förankringen som det innebär att full-
mäktige beslutar. Men partierna – de lokala före-
ningarna – måste ta mycket allvarligare på det
ansvar de har fått. 

Hur ska det gå till?
– Genom att till exempel leta bredare under re-
kryteringsprocessen, så att man hittar rätt kom-
petenser.
Enligt Domstolsverkets statistik är medelåldern

i nämndemannakåren 59, 3 år. Medelåldern bland
befolkningen var samtidigt 49, 4 år. 
– Det vore bra att hitta folk i yrkesverksam ålder

som har tid att sitta i flera dagar, säger Rickard
Wessman. 
– Man borde inrikta sig på att inskärpa för par-

tierna att de har en jätteviktig uppgift och att de
inte bör begränsa sig till den egna medlemskåren
utan leta bredare efter personer som har rätt kom-
petens och som kan utföra uppdraget på ett för-
troendefullt sätt.
Tidigare har bland annat frivilligorganisationen

Lions uttryckt intresse för att få nominera nämn-
demän.
– Det finns skäl att bredda rekryteringen. Men

att olika organisationer är olika benägna att bidra
tror jag riskerar att skapa en skevhet i rekryter-
ingen. Det skulle vara farligt att helt stänga ute
fullmäktige från processen och bara leta utifrån
civila organisationer, säger Rickard Wessman.
– De kan inte ha samma folkliga förankring.  På

alla orter är fullmäktige en unik sammanslutning
eftersom det är så många som är representerade
där. Varken golfklubbar eller Amnesty Internatio-
nal kan nå den breda förankringen.

Efter Sverigedemokraternas framgångar i
riksdagsvalet har debatten om de politiska parti-
ernas roll i nämndemannasystemet tagit ny fart.
Till exempel dubblades antalet SD-nämndemän

’’

Rickard Wessman,
bolagsjurist och moderat
landstingspolitiker i
Stockholm.

t
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Alla som vill och inte är i konkurs eller är dömda för brott inom fem
år ska kunna anmäla sig till länsstyrelsen som inför varje mandat-
period lottar ut de nämndemän som behövs. Inga politiska tillsätt-
ningar längre!

Avskaffas i överinstans. Nämndemän i tingsrätten ska i särskilda
mål kunna ersättas med ytterligare en eller två juristdomare.

Begränsa typen av mål där nämnd behövs, till exempel påföljds-
överväganden – och möjliggör i stället ett system med två domare
vid mer juridiskt komplicerade brottmål.

Möjligen återgå till det system som fanns före 1983, det vill säga
nämndemännen hade inte varsin röst utan hade en röst tillsam-
mans och det krävdes enighet för att rösta ned domaren.

Bredda rekryteringen och slopa nämndemännen i hovrätten.

Det bör finnas utrymme att ta mål utan nämndemän. Till 
exempel om man inte dömer till högre straff än 6 månader och
nämn i hovrätt bör tas bort. I verkställighetsärenden bör också
nämnd tas bort.

En kvotdel av nämndemännen ska utse genom ideella organisa-
tioner.

Fler enkla mål bör kunna avgöras utan nämnd. 

Beredare rekrytering.

Fler mål ska kunna avgöras av en juristdomare, till exempel brott-
mål rörande brott som har max två års fängelse i straffskalan. Den
kollektiva röstviktningen av nämndemännen bör återinföras.

Fler nämndemän ska tillsättas på andra grunder än att de är politiker.

I förvaltningsrätt behövs nämndemän endast i frågor om omhän-
dertagande. I skattemål och övriga svåra mål är nämndemännen
ett hinder.

Färre nämndemän och i färre måltyper.

Krav på viss grundutbildning.

Kan infrågasättas om nämndemännen ska finnas kvar i överrätt.
Det kan också ifrågasättas hur de rekryteras det vill säga från de
politiska partierna.

Nämnd bör inte ingå i familjemål. I brottmål bör nämnd endast ingå
i mål där minimistraffet för den åtalade gärningen är två år eller
högre.

Nämndemännen bör utses på annat sätt än som sker idag. Vidare
bör deras inflytande koncentreras till huvudfrågorna i målet näm-
ligen skuld och eventuellt även val av påföljd och straffmätning.
Resten bör vara juristdomarens sak. I de flesta rättegångar före-
kommer en rad detaljfrågor som förverkande, beslag, häktning,
skadestånd med mera. Dessa frågor anser jag att man bör ta bort
från nämndemännens ansvar.

Systemet bör förändras så att det blir lättare att rekrytera yngre,
yrkesverksamma personer. 

Möjlighet bör finnas för en lämplighetsprövning och även möjlighet
att avsätta personer som inte fungerar som de ska som nämnde-
män. Ersättningen bör också vara bättre och rimligare än vad 
den är idag.

Tas bort helt i hovrätten. 

Utses på annat sätt än av kommunfullmäktige. 

Juristdomaren alltid utslagsröst.

Två nämndemän i underrätt, inga nämndemän i överrätt. Inga
nämndemän i allmän förvaltningsrätt i vissa typer av mål, exem-
pelvis skattemål.

DOMARNAS
EGNA FÖRSLAG

PÅ NYTT
SYSTEM

4_11_Nämndemän  2015-03-02  11.00  Sida 9
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vid Migrationsdomstolarna. Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne Ramberg menade i en in-
tervju med Sveriges Radio att domstolarnas
trovärdighet därmed hotades. Under valrörelsen
avslöjades ocksåatt en nämndeman i Malmö skri-
vit främlingsfientliga inlägg på internet.
Mårten Schultz:
– Bland de 87 procent av befolkningen som inte

röstade på SD gissar jag att skepsisen har ökat.
Nämndemannadebatten har politiserats och kriti-
ken  mot sverigedemokratiska nämndemän har
kommit att bli ett problem för nämndemannainsti-
tutet i stort.
Rickard Wessman ser det partipolitiska infly-

tandet som en fördel.

– Att det är de lokala fullmäktige som beslutar
ger en unik legitimitet till domstolarna. Den borde
man bejaka i stället för att ständigt kritisera  Det
här är något som stärker domstolarnas självstän-
dighet snarare än urholkar den.
– Jag är politisk motståndare till Sverigedemo-

kraterna så självklart är jag inte förtjust i att de har
fått så bred representation i fullmäktigen. Men det
gäller ju även andra partier, det går inte att avskaffa
nämndemannasystemet på den grunden. I Stock-
holm där jag bor är sex procent av väljarna Sverige-
demokrater. De finns överallt, säkert även bland
domare och advokater. Det är en politisk uppgift att
hantera, men det ska inte hanteras via nämnde-
mannainstitutet. l

Att det är de lokala fullmäktige som beslutar
ger en unik legitimitet till domstolarna. 
Den borde man bejaka i stället för att 
ständigt kritisera.  ’’

Vetenskapsrådet har tilldelat professor Randi Hjalmarsson på
Handelshögskolan i Göteborg 18 miljoner konor för att forska om
systematisk opartiskhet bland amerikanska och svenska jurymed-
lemmar respektive nämndemän.
Forskningen ska bland annat behandla frågeställningen att tillta-

lade som tillhör bland annat grupperna unga och personer med ut-
ländsk härkomst inte får ett opartiskt bemötande från svenska
nämndemän – som är ”oproportionerligt” gamla och partipolitiskt
knutna.
I forskningen används data från runt 1000 brottmål i Göteborgs

tingsrätt. Forskningen beräknas pågå i sex år.

MILJONER TILL FORSKNING OM OPARTISKHET
BLAND JURYMEDLEMMAR OCH NÄMNDEMÄN18
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Box 121 07 
102 23 Stockholm

 
08-545 701 30 
info@forsvar.se
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Assange
affären

SVENSKA DOMARE ÄR SÄKRA

HAR  INTE  SKADAT FÖRTROENDET

-

Sedan 2010 har Assange-affären satt Sverige i interna-
tionellt fokus.  Men uppmärksamheten har inte skadat
förtroendet för det svenska rättsystemet.

Det anser majoriteten av de domare som deltagit i
Legally yours enkät. AV  PETER JOHANSSON 
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’’

t

domare har deltagit i Legally yours
enkät. 72,2 procent av dem uppger att de
har följt rapporteringen kring sexbrott-
sanklagelserna mot Wikileaks grundare
Julian Assange. Av dessa upplever en tyd-
lig majoritet – 78,9 procent – att upp-

märksamheten inte har skadat förtro-
endet för det svenska rättsystemet. 
Så här motiverar några av de svarande:

”Sverige har agerat i enlighet med gällande
bestämmelser.”
”Det är Storbritannien som har försvårat
handläggningen genom sitt beslut att låta
Assange vara på fri fot och förorsaka att han
kunnat ta tillflykt till ett främmande lands
ambassad.” 

Samt:
”Tvärtom. Det visar att rättssamhället står
upp för vad det är avsett för och att det inte
viker ner dig bara för att det är en internatio-
nell kändis. Åklagaren som handlägger ären-
det är värd en eloge.”

Drygt var femte domare som säger sig känna till
Assangeaffären menar tvärtom att affären har
skadat förtroendet:

”Genom att åklagarna inte utnyttjar alla
möjligheter att föra ärendet framåt. Åkla-
garnas hantering av ärendet är varken rätts-
säker eller effektiv” är en av motiveringarna.

Sedan 2011 är Per E Samuelson och Thomas Ols-
son Julian Assanges svenska advokater. Det här
visar att domarna håller med varandra, kommente-
rar Per E Samuelson Legally yours undersökning.

– De verkar sakna självkritisk attityd och är lite
väl nöjda med sig själva.

Redan vintern 2011 riktade Julian Assange och
hans juridiska ombud hård kritik mot det svenska
rättsystemet. De tog bland annat upp att:

l��Hans försvarare har inte fått full tillgång till be-
visningen.

l��Hans identitet läcktes till media tidigt i utred-
ningen.

l��Bevisning inte har översatts till engelska.
l��Den europeiska arresteringsordern inte har ad-

ministrerats korrekt.
l��Den polis som först tog emot anmälan var be-

kant med en av de två kvinnor som anmälde As-
sange.

I undersökningen Juristbarometern 2011 fick ju-
riststudenter och notarier svara på ifall de in-
stämde i kritiken. Då var det knappt var tredje –
31,9 procent – som menade att affären avr skadlig
för tilltron till det svenska rättssystemet.

Assangeaffären sysselsätter just nu juris-
ter på tre kontinenter. I Australien och USA, i
Storbritannien och Sverige.  

– Juridiskt är situationen väldigt komplex,
konstaterar Per E Samuelson.

Hösten 2014 beslutade Svea hovrätt att Julian
Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro. 

– Vår uppfattning är att Storbritannien är skyl-
dig att dels skicka honom till Ecuador, och dels
skicka honom till Sverige. 

– Därför har det blivit ett dödläge där Storbri-
tannien, i stället för att verkställa ett av besluten,
omringar ambassaden så att Assange bara kan ut-
nyttja sin diplomatiska immunitet inne på am-
bassaden. Enligt Europakonventionens praxis är
det att betrakta som frihetsberövande. 

I slutet av februari väntades Per E Samuelson
och Thomas Olsson lämna in sitt överklagande av
Svea hovrätts beslut. 

– Det här innehåller enormt många juridiska
facetteringar som jag tror att Högsta domstolen
kommer vara intresserade av att titta på, säger
Per E Samuelson.

två kvinnor i stock-
holm anmäler Wiki-
leaks grundare Julian
Assange för sexbrott.
Han befinner sig 
just då på ett längre
besök i sverige.  

Augusti  2010  

Assange häktas i sin
frånvaro, misstänkt
för en våldtäkt, två
fall av sexuellt ofre-
dande och ett fall av
olaga tvång. 

November 2010

Han infinner sig hos
polis i London, men
släpps mot borgen 
efter en dryg vecka.
Han fotbojas och
börjar leva i hus-
arrest. 

December  2010  

Julian Assange har
överklagat beslut 
om att han ska över-
lämnas till sverige –
men brittisk domstol
avslår. 

Februari 2011

Juridiskt är situationen 
väldigt komplex. 

ASSANGE
AFFÄREN

Detta har
hänt

61

röster från undersökningen
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Thomas Olsson och
Per E Samuelson blir
Assanges nya för-
svarare i Sverige. 

November 2011

Assange får politisk
asyl på Ecuadors
ambassad i London.
Sedan dess har han
vistats på ambassa-
den. 

Juni 2012

Stockholms tings-
rätt beslutar att 
Julian Assange ska
vara fortsatt häktad.
Enligt rätten är han
fortfarande på 
sannolika skäl miss-
tänkt för olaga
tvång, sexuellt ofre-
dande och våldtäkt.

Juli 2012  

Brittiska medier rap-
porterar att Assange
blivit hjärtsjuk under
tiden på ambassa-
den. Vid en press-
konferens uttalar
han sig självsäkert.
”Snart lämnar jag
ambassaden”

Augusti 2014

Storbritanniens 
biträdande utrikes-
minister Hugo Swire
säger i parlamentet
att den brittiska 
regeringen skulle
välkomna om svensk
åklagare reste till
London för att för-
höra Assange.

Oktober 2014  

Svea hovrätt beslu-
tar att Assange ska
vara fortsatt häktad i
sin frånvaro. Samti-
digt meddelar
hovrätten att åkla-
garsidan bör pröva
”alternativa vägar”
för att föra förunder-
sökningen framåt.

November 2014
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HAR DU FÖLJT RAPPORTERINGEN  KRING 
SEXBROTTSANKLAGELSERNA MOT 

WIKILEAKS GRUNDARE JULIAN ASSANGE?

HAR SVERIGES AGERANDE 
I ASSANGEFALLET SKADAT 

FÖRTROENDET FÖR RÄTTSSYSTEMET?

Nej
27,8 

% Nej
78,9 

%

Ja
72,2

%

Ja
21,1

%

Ärendet är skött ’by the book’ 
och jag kan inte se att det skulle
ha kunnat skötts på annat sätt.’’ RÖST FRÅN UNDERSÖKNINGEN
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Genom att åklagarna inte utnyttjar alla möjligheter
att föra ärendet framåt. Åklagarnas hantering av
ärendet är varken rättssäker eller effektiv.

Osanna uppgifter tycks ha lämnats.

Prestige styr.

Åklagarna är inkompetenta.

Tycker nog attåklagaren skulle kunna släppa presti-
gen och åka till London och hålla förhör velig hand-
läggning när Assange släpptes.

Åklagarens vägran att åka till england och förhöra
honom där har fått orimliga konsekvenser för 
honom.

Till skillnad från Storbritannien, har vi bara följt
svenska och EU-regler.

Annat har inte framkommit än att åklagarens
tillämpning av reglerna varit riktig även om hovrät-
ten nu haft synpunkter på handläggningen.

Assange har inte getts någon särbehandling.

Det är väl huvudsakligen Assanges eget beteende
som gör att ärendet drar ut på tiden. Svårt för
Sverige att nu agera i Storbritannien.

Gällande lagar och regler har följts
av de aktuella ämbetsmännen.

I det inledande skedet förefal-
ler det som att beslutet att
släppa Assange fri skedde
utan att åklagaren tillräckligt
övervägde situationen. Som
situationen är nu borde åkla-
gare försöka finna lösningar att
bryta den låsta situationen.
Åklagare borde nu verka för att
hålla förhör i England med Assange.

I det stora hela så har ett ärende ingen bety-
delse. Jag tror inte att internationella betraktare 
dömer ut Sverige efter en åklagares handlande. 
Möjligen kan ett fortsatt skyttegravsgrävande från
båda sidor komma att försvåra en kommande rätte-
gång då lång tid förflutit och inblandade personers
minnesbilder kommer att vara mer vaga.

Jag kan inte se att Sveriges agerande har varit klan-
dervärt. Däremot förstår jag inte varför förhör med
honom inte kan hållas där han befinner sig om det nu
är lagligen möjligt. Hans agerande förstår jag inte
heller eftersom jag har svårt att se att Sverige skulle
kunna utlämna honom till USA och det borde vara
möjligt för hans advokater att verkligen undersöka
detta och kanske finna garantier mot utlämning.

Jag tror inte att särskilt många känner sig engage-
rade i detta ärende. Jag tycker dock att om man hade
velat få ut mer av utredningen borde detta varit möj-
ligt om man tagit de tillfällen som erbjudits at hålla
förhör i England.

Samma regler gäller för alla, vi ger inte efter för på-
tryckningar.

Sverige har agerat i enlighet med gällande bestäm-
melser, överenskomna efter beslut i EU som

på sedvanligt sätt införlivats i svensk
rätt genom av Riksdagen stiftad lag.

Det är Storbritannien som har för-
svårat handläggningen genom
sitt beslut att låta Assange vara
på fri fot och förorsaka att han
kunnat ta tillflykt till ett främ-
mande lands ambassad.

Sverige har konsekvent hävdat
tillämpning av svenska rättsregler

utan hänsynstagande till vem den
misstänkte är.

Tvärtom. Det visar att rättssamhället står
upp för vad det är avsett för och att det inte viker ner
dig bara för att det är en internationell kändis. Åkla-
garen som handlägger ärendet är värd en eloge.

Åklagaren har följt lagen, men kanske varit aningen
osmidig.

Åklagarna och domstolarna har använt de medel
som står till buds.

Ärendet har handlagts lagenligt.

Ärendet är skött ”by the book” och jag kan inte se 
att det skulle ha kunnat skötts på annat sätt.

Även han ska naturligtvis följa de lagar och regler
som gäller och det anser jag att svenska folket 
förstår.

 

 
   

  
  

      
  

   

   
   

  

 

 

HUR HAR 
FÖRTROENDET FÖR 

RÄTTSSYSTEMET 
SKADATS?

VARFÖR HAR
FÖTROENDET  FÖR
RÄTTSSYSTEMET

INTE SKADATS?
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Tredje gången gillt 
för Johan Eriksson

För tredje gången har Johan Eriksson röstats fram som den
försvare kollegorna helst skulle anlita.
Själv märker han hur kraven från klienterna förändras:

– I Sverige finns det en tradition av försvarare som 
argumenterar utifrån det som läggs på bordet. Den moderna
försvararen är mer aktiv. Det räcker inte längre med att
plocka på sig en förundersökning, läsa igenom och traska iväg
till rätten, säger han.   AV PETER JOHANSSON

”JAG BEHANDLAS
PÅ ETT ANNAT SÄTT
I DOMSTOLEN”
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”Vass, intelligent, och vänder på
alla stenar. Det är egenskaper som
är mycket värdefulla för yrket”

MOTIVERING FRÅN UNDERSÖKNINGEN
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ör fjärde året i rad har Legally
yours låtit advokaterna  rösta fram de
advokater de själva helst skulle an-
lita.  
672 personer har svarat på frågorna

i undersökningen, vilket innebär en
svarsfrekvent på 17 procent.
Av de svarande är 71,9 procent affärsju-

rister, 16,8 procent brottmålsjurister och övriga
är humanjurister.
På frågan om vem de helst skulle anlita som

försvarare i ett brottmål så svarar 14 procent av
deltagarna  Johan Eriksson. Han rankas högst av
såväl brottmålskollegor som affärs- och human-
jurister. 
Johan Eriksson fick flest röster även vid de två

senaste omröstningarna.   
– Roligt, jag blir ännu gladare nu när det är för

tredje gången, kommenterar han.
Under året avslutades den stora kokainrätte-

gången i Svea hovrätt, ett mål han jobbat med de
senaste åren.  Den utpekade huvudmannen Jonas
Falk friades, men Johan Erikssons klient dömdes
till ett flerårigt fängelsestraff. 
– Domen blev en besvikelse. När Falk släpptes

tänkte jag att det skulle kunna gå bra även för
min klient, men det gjorde det inte. 
– Och jag trodde att domen skulle innehålla

mer av rättsäkerhetsfrågorna än vad den sedan
visade sig göra gjorde. Och inte heller fick vi
prövningstillstånd, vilket förvånade mig.  
– Men samtidigt som jag var besviken på

hovrättens dom så var jag imponerad av deras
sätt att sköta målet. De har styrt med ordning och
reda. I deras händer blev det som ett helt nytt
ärende. 

Vilka blir konsekvenserna av kokainmålet?
– Det har blivit en viss debatt om de långa häkt-
ningstiderna. Men jag vet ju inte ifall det kom-
mer att mynna ut i någonting konkret.  

Du kommer på första plats i undersökningen, för
tredje gången i rad. Upplever du att du har blivit
mer känd under den här tiden?
– Inte för allmänheten. men det kan vara så att
jag behandlas på ett annat sätt i domstolen. Att
jag ges lite vidare ramar att agera i. Jag är egent-
ligen inte särskilt lockad av att ha vida ramar,
men det kan nog ändå vara så. 
– Sen sätter det lite fokus på en själv. Kravet på

att vara bra förberedd blir ännu tydligare.  

Kollegorna lyfter fram att du ofta använder små
bokstäver i rätten.
– Ja, att vara högljudd är inte alls min stil. Aggres-
sivitet, det försöker jag på alla sätt ta bort. Det för-
tar vad man säger. Bestämd, däremot, är en annan
sak. 

Har du blivit begärd i 100 procent av dina mål?
– Jag kan leva på de mål där jag är begärd, abso-
lut. Men det är klart, ringer det här så tar jag ju
gärna det. Jag har inga krav att målen ska vara av
en viss kaliber, jag tar alla typer av uppdrag. Men
jag är bokad rätt ofta, vilket leder till att jag
tackar nej. 

Har kraven på försvarare förändrats?
– Ja. I Sverige finns det  en tradition av försvarare
som argumenterar utifrån det som läggs på bordet.
Den moderna försvararen är mer aktiv. Ligger på,
åker ut till brottsplatserna, hittar egna experter.

Det kan vara så att jag behandlas på 
ett annat sätt i domstolen. Att jag ges 
lite vidare ramar att agera i. JOHAN ERIKSSON

F

’’
OM JAG 

HADE  BEHOV AV 
EN FÖRSVARARE

SÅ SKULLE JAG 
ANLITA:

t
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När det här arbetssättet sprider sig så kommer det
att leda till att alla vill ha sådana försvare. När jag
plockat fram egen bevisning i ett mål så får jag ge-
nast förfrågningar från andra. 
– Det här kommer att öka kraven. Det räcker

inte längre med att plocka på sig en förundersök-
ning, läsa igenom och traska iväg till rätten.   
– Jag tror vi kan vänta oss en vattendelare mel-

lan de som är – och de som inte är – proaktiva.

Har du hittat någon bra metod för det här?
– Det måste ju vara bättre att själv försöka tänka
som en polis, och se om man kan komma på något.
I stället för att bara sitta och gnöla på bevis-
ningen. Det har visat sig vara ett bra sätt. Även om
det innebär mycket jobb och är mentalt krävande.
Men det är mycket roligare. 

Hur ska du förbättra dig som advokat under året? 
– Jag ska jobba vidare på förhörstekniken. I vår ska
jag hålla en kurs i Dublin tillsammans med Lars
Kruse och två amerikanska advokater, Nancy Hol-
lander och Linda Moran. Båda två är i världsklass.
Båda har biträtt vid terroristmål i USA. Nancy före-
träder också visselblåsaren Chelsea Manning. 
– De har utvecklat en förhörsteknik som inte in-

nehåller något mått av fiskeexpedition över huvud
taget. 

Hur förbereder du klienten inför rättegången?
– Det är sällan vi har rena träningsförhör på kon-
toret. Men jag försöker få en idé om klientens in-
ställning gentemot det åklagaren påstår. Då måste
man prata igenom åtalet ordentligt, få klienten att
begripa vad åklagaren är intresserad av. Det är
viktigt att jobba med minnet. Ofta har klienten
svårt att begripa vilken information som är viktig,
man tänker på ett annat sätt när det gäller en själv. 

l�ställ alltid frågor som leder klienten till exakt
det du vill ha svar på

l�krångla inte till det.

l�Bli inte aggressiv. 

l�ställ bara relevanta frågor. om man fick 
advokater att endast ställa frågor om det
målet handlar om, och inte om sådant som
är oviktigt, så skulle rättegångarna kunna
kortas ned väsentligt.

l�koncentrera dig i förväg. Varför ska du ställa
en fråga? hur ska du ställa den?

RÅD FRÅN JOHAN ERIKSSON

Boxhandskarna – med
tillhörande skor – vajar
från en krok i Johan
Erikssons kontor.
– De var svärfars. Han
boxades i sin ungdom.
Jag gillar handskarna
och de passar ju in här
på kontoret. Som för-
svarare måste man ju
ha fighting spirit.

Att vara högljudd är inte alls min
stil. Aggressivitet, det försöker
jag på alla sätt ta bort. johan eriksson’’

5
SÅ FÅR DU BÄTTRE 
FÖRHÖRSTEKNIK
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ÅRETS FÖRSVARARE

TOPP 102015

HANS STRANDBERG |   3,7%
”Absolut bäst på materian och för sig med 
pondus i domstolarna”

JENS LAPIDUS  |   2,5%
”Kunnig. Skriver bra böcker”

2

7

5

LEIF GUSTAFSSON |   5,4%
”Är mycket erfaren, analytisk, alltid påläst i sak
med en sällan överträffad förmåga att göra 
välavvägda pläderingar”
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THOMAS OLSSON |   5,3%
”Har sett Thomas Olsson ’live’ i rätten och hans
process- och förhörskompetens är fasen ett av
sitt slag!”

PER E SAMUELSSON |   4,2%
”Seriös, engagerad, pålitlig och kunnig”

THOMAS NILSSON |  3,5% BJÖRN HURTIG |   2,5%
”Karismatisk, avantgardist, slagkraftig”

LARS KRUSE |   2,2%
”Iskall. Påläst och en duktig retoriker”

HENRIK OLSSON LILJA |   2,2%
”Har såväl den juridiska expertisen som den
taktiska förmågan!”

3 4

6 7

9 9

”Otroligt kunnig och skicklig. Han har gott 
omdöme, är saklig och väldigt trevlig.”
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MÄNNENS TOPPLISTA 

1. JOHAN ERIKSSON 11,5 %

2. LEIF GUSTAFSON 6,8%

3. THOMAS OLSSON 5,3%

4. PER E SAMUELSON 5,3%

5. HANS STRANDBERG 4,8%

KVINNORNAS TOPPLISTA

1. JOHAN ERIKSSON 18,4 %

2. THOMAS OLSSON 5,8%

3. ULRIKA BORG 3,7%

3. BJÖRN HURTIG 3,7% 

3. JENS LAPIDUS 3,7%

BROTTMÅLSADVOKATERNAS TOPPLISTA

1. JOHAN ERIKSSON 11 %

2. THOMAS OLSSON 7 %

3. LARS KRUSE 6 %

4. LEIF GUSTAFSON 5 %

5. ULRIKA BORG 3 %

5. MARTIN CULLBERG 3 %

5. MAGNUS JOHANSSON 3 %

5. STEFAN ROSELL 3 %

AFFÄRSADVOKATERNAS TOPPLISTA

1. JOHAN ERIKSSON 14,4 %

2. LEIF GUSTAFSON 6,1%

3. PER E SAMUELSON 5,2 %

3. HANS STRANDBERG 5,2%

4. THOMAS OLSSON 4,5%

HUMANJURISTERNAS TOPPLISTA

1. JOHAN ERIKSSON 16,2 %

2. THOMAS OLSSON 7,4 %

3. ULRIKA BORG 2,9 %

3. LARS KRUSE 2,9 %

3. DOUGLAS NORKING 2,9%

Ulrika Borg är den enda 
kvinnliga försvarare som tar
plats i toppskiktet. På nästa
uppslag berättar hon mer om
förutsättningarna för kvinnor
att göra brottmålskarriär.
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2010 greps en svensk ensamseglare i Västin-
dien. Han åtalades för att ha haft 1,4 ton kokain
ombord. Värdet uppskattades till omkring  fyra
miljarder kronor. 
Jonas Falk – tidigare Oredsson och av medier

ibland kallad ”knarkbaronen”– pekades ut som en
ledande person i knarkhärvan. 
Tingsrättsförhandlingarna var konfliktfyllda:
l�På grund av samarbete med internationell

polis vägrade rikskriminalen ge advokaterna och
tingsrätten insyn i utredningsmaterial från det
under cover-arbete som gjorts i målet. 

l�Tonen mellan försvarare och åklagare var
ovanligt infekterad. Bland annat krävde samtliga
nio försvarare att de tre åklagarna skulle bytas ut.
Johan Eriksson har berättat hur en åhörare

beskrev stämningen mellan försvare och åkla-
gare som ”ett dåligt äktenskap”.

l�Riksenheten för polismål inledde nio förun-
dersökningar om tjänstefel, mened, bevisför-
vanskning och grov stöld mot åklagare och
poliser i utredningen. Dessa lades senare ned.

l�Efter tingsrättsdomen konstaterade Svea
hovrätt att flera rättegångsfel begåtts i tingsrät-

ten, samt att de var av så allvarlig art att de kun-
nat påverka målets utgång.

l�Efter egen research upptäckte Johan Eriks-
son att kokain som förekommer i målet redan är
avdömt i amerikansk domstol. 

l�I tingsrätten dömdes Jonas Falk till 18 års
fängelse – i hovrätten friades han. Den så kallade
”ensamseglarens” 14-åriga fängelsestraff kvar-
stod. Johan Erikssons klient dömdes till knappt
sju års fängelse för försök till grovt narkoti-
kabrott.

l�Hovrätten konstaterade i sin dom att ”bris-
terna i precision i gärningsmannabeskrivningen”
ger ”svårigheter för de tilltalade att presentera
motbevisning”.

l�Sedan hovrätten beslutat att släppa Jonas
Falk så begärde en spansk undersökningsdomare
att han skulle överlämnas till Spanien.

l�I augusti meddelade Högsta domstolen att
de inte kommer att pröva målet.

l�I juni redovisade Sveriges Radios program 
”I lagens namn” att målet dittills kostat 103 mil-
joner kronor.

Kokainmålet
SCENER FRÅN ETT DÅLIGT ÄKTENSKAP

FO
TO

: D
AS

/T
T
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är advokaterna själva får välja
vilken kollega de helst skulle anlita i

ett brottmål så blir det allra oftast en
man.

Ulrika Borg är den enda kvinna som
tar sig upp på topplistorna i Legally
yours undersökning Advokaternas advo-
kat. Hon är en av de fem försvarare som
brottmålskollegorna helst skulle anlita.

Ulrika Borg har jobbat som försvarare
sedan 1990-talet:

– Då var det ovanligare med kvinnliga
försvarare. Det startades en grupp, med bland
andra Louise Bjurwill som jobbade för att det
skulle bli mer rättvisa förordnande från domsto-
larna, så att de inte hela tiden förordnade männen
i första hand. 

Sedan dess upplever hon att fler kvinnor spe-
cialiserat sig på brottmål – och att de oftare
förordnas som försvarare.

Förra året startade Ulrika Borg advokatbyrån

Krim, tillsammans med flera kollegor. Samtliga
medarbetare är kvinnor. 

– Det finns helt kvinnliga advokatbyråer sedan
tidigare, men vad vi vet fanns det ingen som är
inriktad på försvararuppdrag.

Byrån har fått stor massmedial uppmärksam-
het, men till skillnad från sina kollegor på 90-
talet har de inte kontaktat domstolarna för att ar-
gumentera för jämställda listor.

– När vi startade byrån så tyckte vi inte att det
fanns någon anledning att söka upp domstolar
för att diskutera rättvisa listor, så som det gjordes
då. Sedan dess har det trots allt skett en föränd-
ring, säger Ulrika Borg. 

– Men det är ett ganska konservativt skrå vi
verkar inom – det har inte förändrats i samma
takt som samhället i övrigt.

– Själv har jag upplevt att klienterna är mer
moderna i förhållande till manliga och kvinnliga
advokater. 

När advokaterna väljer vilken försvarare de själva helst
skulle anlita – då hamnar kvinnorna i bakgrunden.
– Det brukar heta att kvinnor inte kan jobba på det här sättet.

För att det är oregelbundna tider, för att man alltid måste
vara standby. Men jag förstår inte varför de sakerna måste
vara ett större hinder när man är kvinna, säger Ulrika Borg. 

AV PETER JOHANSSON

”SKRÅET HAR INTE
FÖRÄNDRATS
I SAMMA TAKT 
SOM SAMHÄLLET”

N

Ulrika Borg om kvinnliga försvarare

t
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’’
Själv har jag upplevt
att klienterna är mer
moderna i förhållande
till manliga och 
kvinnliga advokater. 
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Varför har det inte hänt mer?
– Det brukar heta att kvinnor inte kan jobba på det
här sättet. För att det är oregelbundna tider, för att
man alltid måste vara standby. Men jag förstår
inte varför de sakerna måste vara ett större hinder
när man är kvinna. Många advokater lever kanske
inte i jordens mest jämställda förhållanden. Om
båda är advokater så kanske det är kvinnan som
förväntas sköta någon sorts markservice.   
– När man startar en ny verksamhet så tar man

stora risker. När vi varit i kontakt med kvinnliga
jurister så har jag upplevt att det finns en rädsla
för att gå ut och ta ett sådant ekonomiskt riskta-
gande. Det är vanligt att de sneglar på att de också
har det här extra ansvaret hemma. Det kan i grun-
den vara en orsak till  att det inte blivit fler kvinn-
liga försvarare.
Okonventionella arbetstider kan vara en annan

orsak.
– Försvararuppdraget innebär att alltid vara

standby, att aldrig kunna planera sitt liv helt och
hållet.  Att i stället rikta in sig på till exempel fa-
miljerätt gör det enklare att kombinera. Ofta har
man längre ledtider.  
– När klienter blir anhållna blir de det inte all-

tid på schemalagd arbetstid. Då förväntar de sig
naturligtvis att deras advokat ställer upp direkt
och inte glider in på måndag morgon om de suttit
i arresten sedan fredag kväll. Det är inte okej
tycker jag. 
– I det här jobbet är det ganska mycket fritt fall,

Man kastar sig ut från bergstoppar hela tiden och
vet inte vad som ska hända under dagen. man
måste vara anpassningsbar. 
– Sitter man i en huvudförhandling med åtta

tilltalade, åtta advokater, en åklagare och en massa
målsägande så blir det svårt att hämta på dagis
klockan 16. Det gäller att det finns en man som
kan bidra, på samma sätt som kvinnliga advokater
får springa hem och hämta när mannen sitter i
brottmålen
– Själv kan jag inte tänka mig något annat. Det

är världens roligaste jobb.  Om jag inte längre fick
vara försvarare så skulle jag hellre göra något helt
annat – som att bli lantbrukare – än sitta på ett
kontor och gå igenom handlingar. Ingen annan
typ av juridik är så otroligt rolig och utmanade.
Och så får man insikt i många delar av samhället,
och i många människoöden, som man annars skulle
ha gått miste om. l

När klienter blir anhållna
blir de det inte alltid på
schemalagd arbetstid. 
Då förväntar de sig natur-
ligtvis att deras advokat
ställer upp direkt. 

’’
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Advokaterna Hurtig & Partners är en advokatbyrå med 
huvudsaklig inriktning mot brottmål. Vi arbetar företrädesvis med 

försvararuppdrag men vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde och 
inom de flesta juridiska områden som rör privatpersoner

Vi på Advokaterna Hurtig & Partners arbetar proaktivt och har därför, 
som enda advokatbyrå i Sverige, en egen utredningsgrupp. 

Jan Olsson och Pål Johansson bistår våra advokater och jurister med 
rättsutredningar och kriminaltekniska utredningar.

Göteborg
Stampgatan 20
411 01 Göteborg
växel 031-15 15 01
fax 031-15 15 02

Uddevalla
Kungsgatan 20
451 30 Uddevalla
växel 0522-790 40
fax 0522-790 40

Borås
Allégatan 20
503 32 Borås
växel 033-10 00 44
fax 033-12 44 12

Stockholm
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm
växel  08 - 662 44 44
fax 08 - 662 44 06
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CANNABIS
LAGLIGT

vill göra

29 procent av Sveriges advokater vill luckra upp narkotika-
lagstiftningen. Var tionde går så långt som att de vill se en
legalisering av cannabis. Det framgår av undersökningen
Advokaternas advokat. ”För att minska brottsligheten” är
en av motiveringarna.
–Attitydförändringar kan tänkas gå lite snabbare i den 

här gruppen, säger Per Johansson, generalsekreterare för
Riksförbundet narkotikafritt samhälle.            AV  PETER JOHANSSON 

VAR TIONDE
ADVOKAT
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Att 10 procent vill legalisera, det är mycket. 
Jag gissar att det bland befolkningen i stort 
rör sig om färre än fem procent.

nternationellt har attityden mot legalisering
av cannabis luckrats upp.
I USA har fyra stater – Alaska, Colorado, Ore-

gon och Washington – gjort det lagligt att an-
vända, sälja och köpa cannabis. Fler stater väntas
följa efter.
Häromåret skrev även Uruguays president

José Mujica under en lag som möjliggör odling. 
I Sverige vill inget av riksdagspartierna lega-

lisera cannabis, även om diskussioner förs i ett
par av ungdomsförbunden. 
Debatten om att tillåta medicinsk marijuana

har samtidigt blivit mer intensiv. I USA har 23
delstater hittills sagt ja till det. I Finland får lä-
kare ordinera halvprocessad marijuana som
smärtlindring. I Både Norge och Danmark är lik-
nade processer igång.
I Sverige har mängden odlad cannabis växt re-

jält under senare år:
– Pratar vi Stockholm finns det odlingar i va-

renda stadsdel, pratar vi riket finns det odlingar
i varenda stad, konstaterar en narkotikapolis som
intervjuades i SVT:s Veckans brott i januari 2015.
I samband med undersökningen Advokaternas

advokat frågade Legally yours ifall deltagarna
tycker att cannabis bör legaliseras även i Sverige. 
672 personer har svarat på frågorna i under-

sökningen, vilket innebär en svarsfrekvent på 17
procent. Av de svarande är 71,9 procent affärsju-

rister. 16,8 procent är brottmålsjurister och öv-
riga är humanjurister.
9,7 procent svarade ”ja” på frågan 
15,1 procent ville att bruk av cannabis skulle

vara tillåtet
70,8 procent föredrog ett fortsatta totalförbud.

Övriga svarande vill inte se en total legalisering
men skulle på något sätt vilja ändra nuvarande
lagstiftning. 
Per Johansson, generalsekreterare för Riksför-

bundet narkotikafritt samhälle kommenterar re-
sultatet: 
– Att 10 procent vill legalisera, det är mycket.

Jag gissar att det bland befolkningen i stort rör
sig om färre än fem procent.
– Det finns inte någon helt ny undersökning

som mäter uppfattningen hos befolkningen i
stort. Men attitydförändringar kan tänkas gå lite
snabbare i den här yrkesgruppen, de är möjligen
mer påverkade av vad som sker internationellt.
Och eftersom de kan tänkas följa frågan mer än
folk i gemen så kan eventuella förändringar gå
lite snabbare här. 
– Även om det hos befolkningen generellt

finns ett stort stöd för en restriktiv politik så  är
det uppenbart att de som har lägre utbildning är
mer restriktiva och de som har högre utbildning
är mer liberala. Och bland de som har högsko-
leexamen är man ännu lite mera tillåtande.

’’
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Det finns inte större skäl att kriminalisera cannabis än
alkohol, snarare tvärt om, mot bakgrund av farlighet. 

Kriminalisering leder till stigmatisering av brukare,
och att handeln sker på en marknad som nära över-
lappar med marknaden för tunga droger. 

För att det fungerar i andra länder som är 
betydligt större än Sverige.

Drogen kan jämföras med alkohol vad gäller farlighe-
ten. Att det är olagligt innebär att kriminella organi-
sationer gör stora vinster samt att samma distribu-
tör har intresse av att kunden går över till andra
farligare droger.

För att minska brottsligheten

För medicinska behov

Förbud löser inte de problem och myter som förbudet
grundar sig på.

Som liberal tycker jag dessutom som huvudregel att
det är upp till individen och inte staten att välja vad
man vill stoppa i kroppen. Bra information krävs dock
så att individen kan fatta informerade beslut.

Larvigt förbud i ljuset av att sprit (etanol) och tobak
är tillåtet. Inkonsekvent situation pga politik snarare
än rationell lagstiftning.

Inga eller obetydliga medicinska bevisade faror.

Kriminalisering gynnar endast den kriminella värl-
den.

Cannabisodling är en lönsam verksamhet som skulle
lyfta många fattiga i U-länder ur fattigdom.

Den samlade forskningen tyder på att cannabis är
mindre farligt och föranleder mindre våldsbrott än
till exempel alkohol. 

Det finns ett val mellan att låta kriminella hantera
det och att låta det säljas under legala och kontrolle-
rade former. Det valet tycker jag är ganska enkelt......

Av den enkla anledningen att det är skadligt för 
brukaren.

Av samma skäl som att heroin ska vara förbjudet
även i framtiden.

Beroendeframkallande och kan leda bruka-
ren till tyngre och farligare droger.

Cannabis dödar hjärnceller och gör
dig dum i huvudet.

Cannabis är en drog. Om det til-
låts kommer vissa människor
troligen att använda substan-
sen i större utsträckning än
idag. 

Cannabis är en förrädisk drog.
Den kan vålla psykoser hos ovana
brukare vid första försöket.

Det är alltid de svagaste i samhället
som blir de största förlorarna om narko-
tika legaliseras.

De långsiktiga hälsoeffekterna är mycket allvarligare
än de "socialt accepterade" drogerna alkohol och to-
bak. 

Statistiken visar att cannabisrökande personer har
svårare att komma in i samhället i form av utbildning
och jobb. Samtidigt är det viktigt att ett totalförbud
följs upp med mycket kraftigare insatser från tull,
polis, skola och sjukvård för att det ska ha någon ef-
fekt – annars gynnar man bara kriminella som lever
på narkotikahandeln.

Det finns ingen anledning att legalisera farliga sub-
stanser.

Det förstör så mångas liv.

Det finns ingen anledning att tillåta fler droger än de
som redan finns.

Det räcker med alkohol. Det finns ingen anledning att
ytterligare ”droger” ska tillåtas.

Det är besvärligt med cannabis, det har en
tendens att hindra unga människor att

göra något av sina liv. 

Det saknas folklig förankring för
en legalisering. Då finns inget
skäl att legalisera.

Det är en drog, dessutom finns
den kvar i kroppen under lång-
tid vilket en och annan bilförare

blivit varse om när de tagits för
drog fylla någon vecka eter att ha

rökt på.

Det har nu visat sig att det skadar
foster även långt efter att man slutat

med det.

Det är inte så utbrett i Sverige och det finns inget skäl
att introducera en drog genom att legalisera den.

Det är svårt att se vad Sverige skulle vinna på en le-
galisering. Vi har inte någon omfattande droghandel
eller problem med karteller (typ Mexico). I sådana
länder kan det möjligen vara motiverat med en lega-
lisering av droger för att ta bort den illegala markna-
den.

Eftersom det kan ge psykos samt i största allmänhet
påverka intellektet negativt.

Jag tror att det är inkörsporten till tyngre droger. 
I synnerhet som cannabisrökning inte ingår i vårt
traditionella och kulturella beteende. 

DÄRFÖR 
BÖR CANNABIS 

LEGALISERAS

DÄRFÖR 
BÖR CANNABIS

INTE 
LEGALISERAS
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Per Johansson, generalsekreterare för
Riksförbundet narkotikafritt samhälle .

’’Att kämpa tillbaks
den där industrin
när den väl är 
etablerad, det vet jag
inte ens om det går.
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– Det här är högt utbildade människor som har
det ganska gott ställt ekonomiskt. Man känner
inte att man behöver ha samhällets stöd, man är
ganska mycket sin egen lyckas smed och ordnar
med saker och ting själv. Den som inte har så goda
marginaler förlitar sig mer på att samhället stäl-
ler upp – och då blir det här en viktig sak, säger
Per Johansson.   

Bland brottmålsadvokaterna är det färre
som helt vill legalisera cannabis – 6,6 procent.
Men fler vill att bruk ska vara tillåtet (28,6 pro-
cent) och färre vill se ett fortsatt totalförbud (58,2).
– Det har väl att göra med att man faktiskt har

en egen relation till narkotikamissbruk. De tycker
möjligen att det är lite futtigt att man blir dömd
för eget bruk. 
Per Johansson beskriver den internationella ut-

vecklingen som ”förödande”.
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Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan 
du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.

-sgard    ppu nid hco ud reppils ås sso va galobregal tte pöK
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket
Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra
förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra
medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst
Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag
kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer
samt på rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag
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w
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ra
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e

Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.
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Cannabis är ett samlingsnamn för 
marijuana, hasch och hascholja. 
I Sverige är de vanligaste formerna 
av cannabis hasch och marijuana.  

Antalet familjer som lever av att odla
cannabis i norra Marocko uppskattas 
till 80 000.
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– Det är ett dramatiskt skifte. Väldigt, väldigt
sorgligt. Det är Obama och avgående justitiemi-
nistern Eric Holder som måste hållas ansvariga.
Den federala regeringen pushar inte på den
här utvecklingen men de gör absolut
ingenting för att motverka den.
Obama kommer att skriva in sig i
historien som marijuanapresi-
denten 
– Om det bara handlat om

Uruguay hade man kunnat
rycka lite på axlarna åt det och
säga vi får väl se hur det går.
Men USA är ju Hollywood och
appledatorer. De har en så enormt
stor betydelse för hur vi ser på saker
och ting.

Även näringslivets inställning till marijua-
naindustrin har förändrats. Bolag kopplade till
Warren Buffet, en av världens rikaste män, har
nyligen börjat visa intresse för sektorn, rappor-

terade nyhetsbyrån Bloomberg i höstas. 
Även den välkände amerikanske riskkapitalis-

ten Peter Thiel har visat intresse för bolag med
kopplingar till marijuanaindustrin. 

Per Johansson oroas av utvecklingen.
– Det investeras en massa pengar.
Att kämpa tillbaks den där industrin
när den väl är etablerad, det vet jag
inte ens om det går. Titta på tobak-
sbolagen. Det var mer än 50 år
sedan de första rönen om risk för
lungcancer kom. Decennierna gick,
och först nu börjar användandet gå

ner, i alla fall i vår del av världen. Nu
satsar de ju på u-länderna i stället.

– Tobak är beroendeframkallande men
det har den fördelen att det inte påverkar psyket
på samma sätt som marijuana. Man blir inte
konstig av att använda det, man kan till exempel
köra bil när man röker. Men det är väldigt olämp-
ligt att köra bil när man rökt marijuana. För att
bara nämna något. l

Attitydförändringar kan tänkas gå lite 
snabbare i den här yrkesgruppen, de är
möjligen mer påverkade av vad som sker 
internationellt. Och eftersom de kan tänkas
följa frågan mer än folk i gemen så kan even-
tuella förändringar gå lite snabbare här. 
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Målsägandebiträdena har  
utvecklats till att vara en 
form av biträdande åklagare.

RÖST FRÅN UNDERSÖKNINGEN

Brottsoffer har extremt dåligt
skydd i Sverige och behöver
allt stöd de kan få. RÖST FRÅN UNDERSÖKNINGEN
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målsägandebiträden

VAR TREDJE
VILL  HA  FLER
Var tredje deltagare i undersökningen Advokaternas advokat tycker
att målsägandebiträden bör utses oftare. Men bilden är inte entydig.
Hos många av de svarande är  kritiken skarp:

”Ett institut som kostar mer än det smakar, tillför inget 
materiellt av värde i målet,”menar en av de advokater som deltagit 
i undersökningen.

Samtidigt vill regeringen nu stärka målsägandebiträdenas roll.
AV  PETER JOHANSSON 

advokat 
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I de mål jag har förväntar sig domare att
jag som advokat är aktiv och engagerad.

ELISABETH MASSI FRITZ

nder 2014 tilldelades 40 procent
av alla målsägandeparter ett juridiskt
ombud, enligt statistik som Domstols-
verket tagit fram åt Legally yours. Det är
den högsta andelen under den tidsperiod
som vi har undersökt, 2005 – 2014.

I samband med undersökningen Advo-
katernas advokat så tog vi även reda på de
svarandes inställning till hur ofta målsä-

gandebiträden utses. 
672 personer har svarat på frågorna i under-

sökningen, vilket innebär en svarsfrekvent på 17
procent. Av de svarande är 71,9 procent affärsju-
rister. 16,8 procent är brottmålsjurister och övriga
är humanjurister.

Var tredje – 33,2 procent – svarar ”ja” på frågan

om målsägandebiträden bör utses oftare. 
18,9 procent svarar ”nej”. 
Värt att notera är att nästan varannan svarande

– 47,9 procent – uppger att de inte har någon
uppfattning i den här frågan.

Advokater som själva kan antas ha eller ha haft
uppdrag som målsägandebiträden har i större ut-
sträckning bildat sig en uppfattning: 

Bland brottmålsjurister är det 61,5 procent
som vill se fler målsägandebiträden. Men samti-
digt har var tredje som svarat i denna grupp
angett att de inte vill se en ökning. Endast 6,3 har
angett att de inte har någon uppfattning.

Bland humanjurister vill 60,9 procent se fler
målsägandebiträden. 21,9 procent svarar ”nej”
och 17,2 meddelar att de inte har någon uppfatt-
ning.

Några av motiveringarna för fler målsägande-
biträden lyder så här:

”Brottsoffer har extremt dåligt skydd i Sverige
och behöver allt stöd de kan få. Ett målsägande-
biträde kan ge brottoffret stöd i processen.”

”Åklagaren har många gånger inte full koll på
målet, målsäganden behöver en kontakt – inte
bara av terapeutiska skäl”.

Många menar att det juridiska ombudet är vik-
tigt för att driva skadeståndsfrågan:

”Många gånger har man som försvarare "öppet
mål" í skadeståndsfrågan när det är åklagaren
som för målsägandens talan i den delen” lyder en
sådan röst från undersökningen. 

Några av de advokater som i stället svarat ”nej”
på frågan motiverar sitt val så här:

”Ett institut som kostar mer än det smakar, till-
för inget materiellt av värde i målet, i vart fall
inget som ska bekostas av skattemedel”

Och:
”Målsägandebiträdena har utvecklats till att

vara en form av biträdande åklagare och åkla-
garsidan är även utan dem den starkare sidan”.

Elisabeth Massi Fritz är sedan länge specia-
liserad på att företräda brottsoffer. Hon håller
inte med om den beskrivningen.

– Personligen tycker jag inte det räcker med att
det finns en åklagare, säger hon.

– Åklagaren kanske inte vill driva vissa frågor
på det sätt en målsägande och målsägandebiträ-
det önskar. Då finns det utrymme för att justera,
komplettera gärningsbeskrivningen, begära över-
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Advokat Elisabeth Massi
Fritz, specialiserad på att
företräda brottsoffer. 
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Ett viktigt stöd för ett brottsoffers förståelse av den
juridiska processen och viktigt för det fortsatta för-
troendet för rättsväsendet.

Det kan underlätta förundersökningen och dom-
stolsprocessen, samt bidra till en ökad upplevelse av
rättstrygghet för brottsutsatta.

Det skulle förmodligen öka antalet brottsanmäl-
ningar och lagföringar.

Det är en roll/uppgift som har ett underskattat värde

Åklagaren har många gånger inte full koll på målet,
målsäganden behöver en kontakt- inte bara av tera-
peutiska skäl

Det ökar rättssäkerheten och processtryggheten för
den enskilde.

Eftersom varje person som utsatts för brott behöver
en juridiskt kunnig person vid sin sida för att stötta
under förundersökning och rättegång. Åklagarna har
fullt upp med själva åtalet och behöver biträde vad
gäller den målsägandes situation i stort. 

För att brottsoffer som part ofta glöms bort i proces-
sen. Åklagare som för talan för brottsoffer har sällan
talat med dem innan huvudförhandlingen utan an-
vänder endast yrkande som målsägande framställt
till polisen, dessa är ofta helt felaktigt beräknade. 

För att målsäganden ska kunna lämna en ännu
bättre berättelse. Dock kräver det ibland mer aktivi-
tet från målsägandebiträdets sida.

Åklagarna har sällan tid för ett brottsoffer som ofta
kan ha frågor under förundersökningens gång.

Bra med stöd och hjälp till brottsoffer.

Brottsoffer behöver stöd i processen; många känner
sig vilsna och behöver hjälp. Att vara på förhör hos
polisen kan vara skrämmande, att inställa sig vid en
domstol kan innebära stor oro osv.

Brottsoffer har extremt dåligt skydd i Sverige och be-
höver allt stöd de kan få. Ett målsägandebiträde kan
ge brottoffret stöd i processen.

Dagens rättegångar är mer hotfulla

De bör framförallt förordnas tidigare under förunder-
sökningen för att på bästa sätt kunna biträda klien-
terna. 

För att målsägandens intressen på bästa sätt ska
kunna tillvaratas och för att få fler brottsoffer att
våga berätta och efter bästa förmåga berätta under
rättegången. 

Den som har utsatts för ett brott är i minst lika stort
behov av biträde som den tilltalade.

Allvarligt talat; alla vet att det är onödigt i nio fall av
tio. Bara om målsäganden behöver juridisk hjälp, an-
nars kan hjälp erhållas från t ex brottsofferjouren

Bra som det är för närvarande.

De fyller ofta mer en stödjande funk-
tion då åklagaren kan bistå med
mycket. Bättre att satsa allmänna
medel på andra yrkesgrupper än
jurister. Min tveksamhet är så-
ledes inte en resursfråga.

De utses redan i de mål där det
finns behov och lite till.

Det behövs inte. Skadestånden
är standardiserade. Kostar des-
sutom en massa pengar och sällan
tillför de målet något.

Det förordnas redan nu målsägandebi-
träden i bagatellartade mål. De bör förordnas
tidigt i allvarligare fall.

Det är lagom nivå idag men åklagarna borde få mer
resurser.

Det är tillfyllest att åklagaren hanterar dessa frågor.

Domstolarna utser målsägandebiträden i lagom om-
fattning. Generöst redan nu faktiskt.

Dyrt för samhället.

Ett institut som kostar mer än det smakar, tillför in-
get materiellt av värde i målet, i vart fall inget som
ska bekostas av skattemedel

Har inte sett mål där det saknats - snarare
tvärtom.

I 9 fall av 10 sitter dom bara av 
tiden.

Man bör instifta någon form av
institution som hanterar
målsägandena, en jurist gör in-
gen tillräcklig nytta, en åkla-
gare finns redan

Min uppfattning är att de utses i
alla de fall då det behövs. Jag har

aldrig varit med om att en klient
som önskat ett målsägandebiträde

inte har fått ett sådant.

Målsägandebiträdena har utvecklats till att
vara en form av biträdande åklagare och åklagarsi-
dan är även utan dem den starkare sidan

Målsägandebiträdenas roll är överskattad och med-
för dessutom risk för oriktig materiell utgång efter-
som det utgör risk för att målsäganden, beroende på
biträdets rådgivning, kan frestas att förstärka vissa
”minnesbilder”, vilket medför risk för att domen
grundar sig på oriktig grund.

DÄRFÖR SKA
MÅLSÄGANDE-

BITRÄDEN UTSES
OFTARE

DÄRFÖR SKA
MÅLSÄGANDE-
BITRÄDEN INTE
UTSES OFTARE
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prövning, överklaga domen enskilt eller anslut-
ningvis. Jag har som målsägandebiträde gjort det
vid upprepade tillfällen och fått rätt i högre instans.

– Ett brottsoffer måste få känna att målsägan-
debiträdet är ett eget ombud på samma sätt som
den tilltalade har sin försvarare. Även i stora,
svåra mål kan det vara på det viset att åklagaren
först i rättssalen hälsar på målsäganden. 

Elisabeth Massi Fritz säger att hon tidigt i ad-
vokatkarriären bestämde sig för att vara aktiv som
målsägandebiträde.  

– Men också stödjande och hjälpande. Allt för
att tillvarata klientens intressen. Att till exempel
våga åberopa egen bevisning och sakkunniga, att
justera eller komplettera åklagarens gärningsbe-
skrivning är ett självklart arbete.

– Jag tycker i dag att det är betydligt fler som är
aktiva. Det gäller framförallt de ombud som tar
uppdraget på allvar. Det jag minns för många år
sedan var att domaren ofta hoppade över målsä-
gandebiträdet efter att åklagaren ställt sina frå-
gor, idag händer det inte. 

– I de mål jag har förväntar sig domare att jag
som advokat är aktiv och engagerad, att jag även
i skuldfrågan har en del att säga både sakfram-
ställningsvis och i skadeståndsdelen, men även i
pläderingen har synpunkter på till exempel på-
följden. Och att jag argumenterar i den delen.

– Det finns tyvärr kollegor som tror att just upp-
draget som målsägandebiträde inte är viktigt,
något som man kan sköta vid sidan om alla andra
uppdrag. Några gör ytterst lite och sitter av sin
tid. Men det finns även sådana försvarare. 

Mikael Mellqvist, lagman vid Gotlands tings-
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Målsägandebiträden är älskade av
oss domare. Men de är det av fel skäl.

MIKAEL MELLQVIST’’

Mikael Mellqvist, lagman 
vid Gotlands tingsrätt. 
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rätt, anser inte att målsägandebiträden alltid är
nödvändiga:

– Det finns många målsägandebiträden som är
jätteduktiga, som gör en strålande insats och tar
hand om sina brottsoffer på ett alldeles utmärkt
sätt. Men det är mer en kurativ insats än en juri-
disk, säger han. 

– Många brottsoffer behöver mer av ett kurativt
stöd, Många av de vardagliga målsägande, i mål
som inte ger några stora rubriker, så är målsä-
gandebiträdet uppgift att framföra ett skade-
ståndsyrkande på 10–15 000 kronor. Juridiskt sett
är det oerhört enkelt.

Mikael Mellqvist konstaterar att målsägan-
debiträden ändå är ”älskade av oss domare”.

– Men de är det av fel skäl. De ser till att målsä-
ganden kommer till förhandlingen, att de är vakna
och klädda och i någorlunda god vigör. De är
något av ett smörjmedel på det sättet. 

Rikspolisen har föreslagit att lagen om målsä-
gandebiträden ska ändras. Syftet är att få med det
juridiska ombudet tidigare i processen. Enligt myn-
dighetens förslag ska förundersökningsledaren ska
vara skyldig att begära ett målsägandebiträde i
samband med att man inleder en förundersökning.  

Samma resonemang går igen i regeringens in-
struktioner till Sexualbrottskommittén. För att
stärka ”offrens position” så ska kommittén över-
väga åtgärder för att förbättra rutinerna för förord-
nandet av målsägandebiträde i sexualbrottsmål.

– Att styra över resurserna till allvarligare mål
– istället för det vanliga krogslagsmålet – det kan
vara en bra idé, säger Mikael Mellqvist.  l

Det finns många 
målsägandebiträden
som som gör en 
strålande insats 
men det är mer en
kurativ insats än en
juridisk. mikael mellqviSt

Sedan 2005 utses allt fler målsägandebiträden.
Under 2014 nåddes en ny nivå. då fick 40 procent 
av alla målsägandeparter ett målsägandebiträde.

MÅLSÄGANDEBITRÄDEN 2014
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STRAFF- & PROCESSRÄTT

NOTERAT

Domstolarna låter allmänhe-
ten få ta del av alltför
mycket information, enligt
Datainspektionen.
Myndigheten riktar skarp

kritik mot domstolarnas be-
söksdatorer. Dessa gör det
möjligt att i detalj ta reda
information om vilka mål
och ärenden som enskilda

personer förekommer i. 
Datainspektionen har

granskat besöksdatorerna
hos tre tingsrätter och en
förvaltningsrätt; Attunda
tingsrätt, Uppsala tingsrätt,
Västmanlands tingsrätt och
förvaltningsrätten i Upp-
sala.
Vid de aktuella domsto-

larna kan allmänheten an-
vända besöksdatorerna för
att få fram information från
domstolarnas IT-verksam-
hetsstöd.
På så sätt går det att få

fram betydligt mer informa-
tion än vad domstolarna är
skyldiga att förse allmänhe-
ten med för att uppfylla kra-

vet på insyn i domstolarnas
verksamhet, menar Datain-
spektionen.
Domstolarna kontrollerar

inte heller ifall felaktiga 
eller ofullständiga person-
uppgifter förekommer i
systemet, enligt myndig-
heten.

”Domstolarna
är för öppna”
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DATATINSPEKTIONEN:

Om du bara får ringa ett samtal...

S T O C K H O L M M A L M Ö N Y K Ö P I N G E N K Ö P I N G
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STRAFF- & PROCESSRÄTT

NOTERAT

I somras fälldes en man från
Göteborgsområdet för
grovt sexuellt utnyttjande
av underårig. I vuxen ålder
hade hans dotter gått i te-
rapi, behandlats med hyp-
nos och som en följd åter-
fått minnen hon förträngt
från sin barndom.

Åtalet byggde till stor del
på dessa bortträngda min-
nen. Anhöriga och andra
vittnen uppfattade uppgif-
terna som sanna. 

Hovrätten för västra Sve-
rige avvisade senare tillför-
litligheten i de bortträngda
minnena. Domstolen hänvi-
sade till forskning om be-
gränsad tillförlitlighet och
risk för att det i stället är
falska minnen som skapas
samt sade sig ta hänsyn till
hur målsägandens berät-
telse vuxit fram och att den
blivit alltmer omfattande. 

Hovrättens samman-
tagna bedömning var att
målsägandens uppgifter
inte var tillräckligt ”pålit-
liga och säkra” för att ligga
till grund för en fällande
dom.

Pappan frikändes.
– Det är otroligt befri-

ande för min huvudman att
få en dom som säger precis
det han sagt hela tiden.
Självklart blev han otroligt
lättad, kommenterade för-
svararen Henrik Thyselius
för Svenska Dagbladet.

Under 1990-talet spelade teorier om bortträngda 
minen en stor roll i flera kända rättsfall, särskilt i 
sexualbrottsmål. 

Med hjälp av terapi börjar offren minnas över
-grepp och andra trauman. 

Styckmordsåtalet mot ”allmänläkaren” och 

”obducenten” är ett känt fall där bortträngda minnen
har spelat stor roll, liksom åtalen mot Thomas Quick.

Kritiken mynnar ut i att den som har utsatts för
traumatiska upplevelser har mycket svårt att glömma
dem, men att terapeutiska behandlingar riskerar att
skapa falska minnen.

”BORTTRÄNGDA MINNEN”

Kontroversiella ”minnen”
bakom tingsrättsdom
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STRAFF- & PROCESSRÄTT

NOTERAT

En liten grupp står bakom mer
än hälften av alla brott i
Sverige, enligt en ny kart-
läggning från Brå.
Gruppen består av unge-

fär 12 000 personer. Ofta
handlar det om ringa narko-
tikabrott, olika trafikbrott
och stölder.
I analysen ”Högaktiva lag-

överträdare” visar BRÅ att
15 procent av samtliga per-
soner som lagfördes 2012
har lagförts fem eller fler
gånger under undersök-
ningsperioden, som sträcker
sig till 2007. 
De 12 000 individerna

står i sin tur för 56 procent
av brotten.
Enligt Brå:s analys bor 

en fjärdedel av de högaktiva
lagöverträdarna i kommu-
nerna Stockholm, Göteborg
och Malmö. Men även ett
flertal småorter finns med
på listan över kommuner
med flest högaktiva lagöver-
trädare, uppger Brå. Den
geografiska spridningen är
också stor, högaktiva lag-
överträdare återfinns i hela
landet.
Grövre brott – till exem-

pel rån – är ovanliga i den
här gruppen. 

Liten grupp
bakom hälften
av brotten

Flest döms till 
fängelse i Värmland

”Högaktiva 
lagöverträ-
dare återfinns
i hela landet”

l�Ringa 
narkotikabrott

l�Trafikbrott
l�Snatteri
l�Stöld 
l�Olaga hot 

l�Brott mot 
knivlagen

l�Rattfylleri 
l�Misshandel 
(ej grov)

VANLIGA BROTT 
BLAND HÖGFREKVENTA

BROTTSLINGAR (Källa: Brottsförebyggande rådet)

Risken att dömas till fäng-
else är högs i Värmland. 
Enligt statistik från Brotts-
förebyggande rådet, Brå,
leder leder 21 procent av
fällande domar till fängelse
där. Genomsnittet för hela
landet  ligger på drygt 17
procent.
2013 avkunnades 412

fängelsedomar av Värm-
lands tingsrätt, 21 procent
av det totala antalet fällande
domar. 
Och under de senaste fem

åren har antalet fängelse-
domar som avkunnats av
Värmlands tingsrätt utgjort
mer än en femtedel av alla
fällande domar.

21%
DÖMS TILL FÄNGELSE
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NOTERAT

Klassa våldtäktsutred-
ningar som grova vålds-
brottsutredningar – så kla-
ras fler av dem upp.
Det är inrikesminister

Anders
Ygeman (S)
recept.  
– Polisen

måste bli
duktigare
på att säkra
bevis och
man måste
använda ett mer metodiskt
arbetssätt, säger han till ny-
hetsbyrån TT.
Med en sådan klassificer-

ing skulle fler fall utredas
av ett utredningsteam i
stället för av en enmansut-
redare.
Med det här systemet

skulle våldtäktsutredning-
arna struktureras mer likt
mordutredningar där poli-
sen följer en tydlig manual. 

”Klassa våldtäktsutredningar 
som grova våldsbrott”

Först dödade jättemyrsloken
tio flamingos. 
Sedan dödade trädleopar-

den tre hjortar.
Därför ska Parken Zoo i
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PARKEN ZOO  DÖMS FÖR ARTSKYDDSBROTT
Eskilstuna betala 150 000
kronor i företagsbot. 
Enligt Riksenheten för

miljö- och arbetsmiljömål har
inte djurparken vidtagit till-
räckliga åtgärder för att för-
hindra att leoparden och
myrsloken rymde från sina

inhägnader. På så sätt har de
gjort sig skyldiga till art-
skyddsbrott.
Jättemyrsloken lyckades

rymma 2011. Intrånget på
flamingonas område slutade
med tio döda – och fem ska-
dade – fåglar. 
Hösten 2013 rymde sedan

trädleoparden. Den lyckades
ta sig in i hjorthägnet där den
sedan dödade tre djur.

”Trädleopar-
den dödade 
tre hjortar”
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DEN STÖRSTA
MEDICINSKA
RÄTTSSKANDALEN

I SVERIGE 
I MODERN TID”

”
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ontentan av domen är att det
inte går att döma någon endast ba-

serad på en sådan diagnos. Tidigare be-
dömdes vissa skador på spädbarn endast
ha kunnat uppkomma genom skakvåld,
men nu menar bedömare alltså att det
också kan finnas andra orsaker.

Avgörandet i oktober gällde en
man som dömts för att 2009 ha

misshandlat sin då tre månader gamle son. 
Han dömdes i tingsrätten för vållande till

kroppsskada till dagsböter.
Hovrätten skärpte straffet. De ansåg att

han hade likgiltighetsuppsåt och dömde
honom istället för grov misshandel till
fängelse i ett år och sex månader.
Mannen överklagade till HD. Han me-

nade att det inte var styrkt att han orsakat
skadorna. Han skakade pojken – försiktigt –
för att få liv i honom sedan han blivit med-
vetslös, enligt det egna vittnesmålet. 
Enligt ett rättsintyg från april 2010 hade

barnet bland annat blödningar under den
hårda hjärnhinnan och blödningar i båda
ögonbottnarna. Enligt intyget hade ska-
dorna orsakats av trubbigt våld, troligtvis
genom skakvåld – men blödningarna hade
uppkommit vid olika tidpunkter.
Vid HD:s förhandling hördes experter

som menade att den diagnosmodell som ti-
digare använts fått kritik och att det nu får
anses oklart om skadorna uppkommit
genom skakvåld.

HD konstaterar i domen att det veten-
skapliga stödet för diagnosen skakvåld all-
mänt sett har visat sig vara osäkert samt att
andra faktiorer – pojken hade smittats av
RS-virus och det fanns spår av äldre blöd-
ningar – kan ha spelat in.
Därför friades pappan helt.
Efter avgörandet har fler personer fått

resning och friats. 
Vid ett avgörande i december var det en

i dag 35 år gammal pappa som beviljades
resning. Tidigare hade han dömts för att ha
misshandlat sin då tre månader gamle son. 

För Nya Lidköpings-Tidningen berättade
pappan om sin situation:
– Det här har upptagit lite mer än tio år

av mitt liv. Fram till det att Högsta dom-
stolen beviljade resning så har jag stridit i
motvind.
En slutsats av HD.s avgörande är att det

nu krävs ytterligare bevisning än medi-
cinskt fastställda skador för att någon ska
kunna fällas för våldsbrott.
UNT har intervjuat läkaren Lina Davids-

son. Som privatperson är hon hårt engage-
rad i frågan.  Hon påstår att åtminstone ett
30-tal personer har blivit oskyldigt dömda.
– Det handlar om den största medicinska

rättsskandalen i Sverige i modern tid. Följ-
derna för de drabbade har varit helt för-
ödande och flera har fått sina barn
omhändertagna på felaktiga grunder, säger
hon till UNT.

Flera personer har fått resning som resultat av en 
vägledande dom från Högsta domstolen i oktober 2014.

Då slog HD fast att diagnosen ”skakvåld” är osäker. 

K

HD:s dom om 
skakvåld får 
katastrofala följder
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Målsägande och vittnen känner sig otrygga i domstols-
miljön, enligt en rapport från Domstolsverket.

Därför föreslår myndigheten ett antal förbättrings-
åtgärder för att öka säkerheten.

DOMSTOLARNA 
BLI SÄKRARE

Så ska

På sikt ska alla tingsrätter
ha fasta säkerhetskontrol-
ler, en åtgärd som bland
annat förutsätter lagänd-
ring.

Bättre förutsättningar ska
skapas för att målsägande
och vittnen inte ska be-
höva konfronteras med
tilltalade. Fler separata
samtalsrum antas vara ett
sätt att uppnå detta. 

Rekrytering av personal
med ordningsvaktsförord-
nande ska fortsätta. Under
de senatse fyra åren har
personalgruppen ökat
med drygt 60 procent.

Fortsatt utveckling av be-
mötandearbetet för att
målsägande och vittnen
ska uppleva ökad trygg-
het. Bland annat ska mer
information om säkerhets-
och trygghetsåtgärder tas
fram.
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SPRÄNGLADDNING  UTANFÖR  ENTRÉN
I december 2014 utsattes rättscentrum i Malmö för ett
bombattentat.  En sprängladdning hade placerats utanför
entrén till lokalerna vid Porslinsgatan. I februari samma år
detonerade en mindre bomb på samma ställe.
Lokalerna hålls stängda efter dådet. De öppnar tidigast 

1 april.
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SEXKÖPSLAGEN
FÅR UNDERKÄNT

exköpslagen får underkänt i en ny rap-
port från Malmö Högskola. Enligt studien är de
positiva effekterna kraftigt överdrivna. I stället
har lagen lett till ökad osäkerhet för de prosti-
tuerade, säger RFSU:s ordförande Kristina
Ljungros till Dagens Nyheter.

Det är RFSU som beställt rapporten, som är
en översikt av tidigare studier. 

I rapporten framgår att andelen som uppger
att de köper sex minskat från 13,6 till 8 procent mel-
lan 1996 och 2008. Men forskarna – och RFSU – är
skeptiska till den sjunkande trenden. 

– Det finns en stor risk att många inte svarar san-
ningsenligt efter att lagen infördes, eftersom de inte
vill erkänna att de begått ett brott, säger Kristina
Ljungros till DN. 

Forskaren Charlotta Holmström säger att hon för-
vånades över att ingen undersökt hur personer som
säljer sex säger hur de påverkats av lagen. Inte heller
har lagen kombinerats med sociala stödinsatser i den
utsträckning som utlovades i samband med lagens
införande 1999.

Holmström menar att stödet för att förbjuda även
försäljning av sex tycks ha ökat, som en konsekvens.

I en av de studier som ingår i rapporten har 52 pro-
cent av de svarande uppgett att de anser att även för-
säljningen av sexuella tjänster ska kriminaliseras.
Innan lagen infördes var andelen 30 procent.

Ruth Nordström och Elise Lindqvist från Scandi-
navian Human Rights Lawyers har svarat på RFSU:s
utspel genom ett debattinlägg på SVT Opinion. Där
skriver de att lagen har givit en normerande effekt
mot sexköp och motverkat människohandel:

”Sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att be-
kämpa prostitution och människohandel.”

Ny rapport:

S

Kristina Ljungros, ordförande, RFSU. 
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Justitieminister Morgan Johansson
(S) har givit "Utredningen om ett starkt
straffrättsligt skydd vid människohandel
och köp av sexuell handling av barn" i
uppdrag att analysera och ta ställning till
om personer som köper sexuella tjänster
utomlands ska kunna lagföras i Sverige.
I riksdagen saknas det för närvarande

majoritet för en sådan lag.
– Köp av sexuella tjänster är oaccepta-

belt oavsett om det sker i Sverige eller
utomlands. Det är viktigt att lagstift-
ningen återspeglar detta, säger Morgan
Johansson i ett pressmeddelande.
Utredningen har sedan tidigare i upp-

drag att undersöka behov av ytterligare
åtgärder mot människohandel, köp av
sexuell tjänster och köp av sexuella
handlingar av barn.
Utredningen väntas redovisa sitt upp-

drag senast i mars 2016.

MINISTERN VILL
LAGSTIFTA MOT 
SEXKÖP UTOMLANDS

 

Morgan Johansson, justitieminister  (S).
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å tio år har de fått sämre arbetsför-
hållanden och lägre lön, enligt en ny un-
dersökning som redovisas i The Guardian.  
The Senior Salaries Review Body, ett re-

visionsorgan för löner i den brittiska of-
fentliga förvaltningen, har tagit fram statisti-
ken. I rapporten framgår också att en majoritet –
var tredje domare – upplever att de är ”mindre
respekterade” i samhället än vad de var för tio
år sedan. Många av de svarande säger att de är
”nära bristningsgränsen”.
Under 2009 – 2013 var lönerna frysta för de

brittiska domarna. Därefter har de justerats upp
med någon procent 
Svarsfrekvensen i rapporten uppges vara

hög.
Lord Chief Justice Thomas, den högste do-

maren i England och Wales, säger i ett utta-
lande att rapporten pekar på att ”många domare
känner att deras jobb blir svårare för varje år.”
86 procent av domarna säger att deras ar-

betsförhållanden i dag är sämre än de var för
fem år sedan. 
46 procent anser att arbetsbelastningen är för

hög.
Varannan domare menar att IT-utrustningen

inte håller måttet. 
31 procent överväger att byta jobb inom fem

år. 

Två av tre brittiska

P

DOMARE HAR
FÅTT NOG
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Förr var brottslingen någon
som behövde förståelse.

Nu är den ett avskräck-
ande exempel.

Det visar en ny avhand-
ling om ”bilden av brotts-
lingen”.

Paula Wahlgren, dokto-
rand vid Kriminologiska
institutionen vid Stock-
holms universitet, har i
sin forskning undersökt

undervisningshandled-
ningar och utredningar
från 1970-talet fram till
idag, rapporterar Dagens
Juridik.

I sin avhandling skild-
rar hon hur den bild av
kriminella som förmedlas
till elever har förändrats.

På 1970-talet var bud-
skapet att brottslingen
var en socialt utsatt per-

son som behövde hjälp på
sin väg tillbaka till sam-
hället. 

På 1990-talet skedde en
attitydförändring, enligt
avhandlingen. Då ändra-
des budskapet till att
handla om att brotts-
lingen inte skulle skylla
ifrån sig. Den blev i stället
ett avskräckande exempel. 

Enligt avhandlingen

har många av de strate-
gier som var rådande på
1970-talet återaktualise-
rats på senare tid.  

Nu handlar det om att
öka tryggheten genom att
eleverna själva ska vara
aktiva brottsförebyggare
som pekar ut riskfyllda
platser och på så sätt bi-
drar till att skydda skolan.
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Från socialt utsatt 
till avskräckande exempel

BROTTSLINGEN
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Den ändring som 2010 gjor-
des i lagen om unga lag-
överträdare skulle leda till
att polisen utredde alla
grövre brott som begås av
barn under 15 år. Social-
tjänsten skulle bedöma be-
hov av polisutredningar i
övriga fall. 

Tanken var att föränd-
ringen skulle leda till en
minskad risk för återfall i
brott. Men enligt en rapport
från Brottsförebyggande 
rådet, Brå, har reformen inte
inneburit att en större andel
av de brottsmissänkta barnen
utreds av polisen. 

Tvärtom halverades ande-
len utredningar som initie-

rats av socialtjänsten mel-
lan 2005 och 2012.

– De grövre brotten, som
till exempel rån, våldtäkt,
grov misshandel och mord-
brand utreds däremot oftare.
Men det görs fortfarande
inte regelmässigt. Här måste
polisen bli bättre på att verk-
ligen följa lagens krav, säger
Nadja Bogestam, utredare
på Brå, till Dagens Juridik.

– Polisen och socialtjäns-
ten har ibland lite olika syn
på värdet av ett polisförhör.
En ökad samverkan behövs
för en ökad förståelse för 
varandras roller och kompe-
tenser.

Lagändring fick
motsatt verkan
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Förra året hölls fler stora rättegångar
än någonsin tidigare. Samtidigt sväller
kostnaderna – och invändningarna
blir allt fler mot de komplexa och om-
fångsrika åtalen.

Legally yours besökte den femtonde
förhandlingsdagen under en gängrätte-
gång vid Göteborgs tingsrätt.

– I många mål är logistiken omöjlig
att få ihop, säger lagmannen Ralf G
Larsson.

AV  PETER JOHANSSON   | FOTO MAGNUS LAUPA
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et är den femtonde dagen på rätte-
gången. I säkerhetssal 4 i Göteborgs
tingsrätt har rutinerna börjat infinna
sig. Hos domarna och nämndemän-
nen. Hos de tio tilltalade och deras ad-
vokater, hos de civilklädda poliserna
och det tjugotal säkerhetsvakter som
följt med från häktet. 
På videoskärmar i taket syns ytterli-

gare tre misstänkta. De har placerats i en
närliggande sal där de följer förhandling-

arna via videouppkoppling.  Tysta betraktar de
skeendet i sal 4. På grund av ”djupa motsättningar” så
hålls de olika grupperingarna isär. 
– Det ena gänget tålde helt enkelt inte det andra.

Det kunde ha hänt nånting ifall man haft dem i
samma sal, säger lagmannen Ralf G Larsson.
13 män från stadsdelen Bergsjön är åtalade. Tio av

dem är åtalade för bland annat grov misshandel. Två
för grovt vapenbrott och försök till mord. En är åta-
lad för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. 
Målet har fått stor uppmärksamhet i Göteborg. De

tilltalades bakgrund har dokumenterats grundligt
av Göteborgs-Posten. Flera av männen är tidigare
dömda för grov misshandel, narkotikabrott och män-
niskorov. Enligt polisen har samtliga ursprungligen
rört sig i samma kretsar. Med tiden har fraktioner
bildats och rivalitet om makten – kontrollen över

narkotikahanteringen i området - blivit allt starkare.
Spänningarna ska ha kulminerat i att de yngre ”gjort
uppror” mot den något äldre grupperingen. 10 av de
män som åtalats hör enligt åklagarna till den yngre
grupperingen. De övriga hör till den äldre gruppen,
två av dem är bröder till den misshandlade.
I målet har tre händelsen från hösten 2013 och

våren 2014 kopplats samman. Huvudåtalen är:
l��En grov – flera timmar lång –misshandel mot en

25-åring från den äldre gruppen.  ”Det har blivit en
statskupp” meddelade han upprört i ett avlyssnat
telefonsamtal direkt efteråt. 
Den händelsen ska enligt åklagarna ha resulterat

i två hämndaktioner: 
l��Mordförsök. 
l��Förberedelse till mord. 
Göteborgs-Posten har beskrivit processen som

”Göteborgs svar på huvudstadsregionens monu-
mentalrättegång mot det så kallade Södertäljenät-
verket - om än i mindre skala”.

Åskådare började samlasutanför Rättscentrum
redan innan portarna öppnades. Domstolen har in-
fört ett kölappssystem för att fördela det fåtal
åhörarplatser som finns. De flesta är anhöriga eller
bekanta till de inblandade. Hemtamt rör de sig i lo-
kalerna, många verkar känna varandra.
Den här dagen ska åklagarna hålla sin slutplädering, t
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Ibland packar åklagarmyndigheten
ihop väl mycket i ett och samma mål
Det verkar som att man försöker
bunta ihop så mycket som möjligt.

Lagmannen Ralf G Larsson

’’

Stadsdelen Bergsjön i Göteborg.
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något som är av självklart intresse för de knappt 30
personerna i rättssalen.

Många möter åklagarnas presentation med up-
penbar skepsis:

– Det han säger låter så verkligt. Han skulle
kunna bli sagoberättare, utbrister en ung kvinna
i tjock dunjacka.

De tre åklagarna har fördelat ansvaret mellan
sig. Maria Sterup inleder med att ge sin bild av
hur arbetssituationen har varit:

– Rädslan och obehaget har varit betydligt
större vid den här rättegången än vad vi tidigare
stött på under vår tid som åklagare. 

Hon säger att en rad vittnen inte har infunnit
sig.

– Några har gått under jorden, andra har drab-
bats av akut minnesbrist. I mångt och mycket har
det varit en talande tystnad. Den styrker vår bild
av ett kriminellt nätverk som styrt.

En stor del av bevisningen består av avlyss-
nade telefonsamtal. Tidigare i processen har det
hävdats att en fil från avlyssningen skulle ha ma-
nipulerats.

– Det är en oerhörd anklagelse. Vi har skickat
filen till SKL som lämnat ett utlåtande att det inte
finns något som tyder på att materialet skulle
vara manipulerat, säger åklagaren Håkan Lars-
son.

– Det där är fokusförflyttning. Vår bevisning är
väldigt bra. Vi behöver inte mysschla med någon-
ting. utan fokusera på det material vi har i stället.

Chefsåklagaren Jonas Almström tar över
och beskriver åtalspunkterna grovt vapenbrott
och förberedelse till mord som gäller storebro-
dern, den utpekade gängledaren  i den äldre fa-
langen. För att kväsa ”statskuppen” och ta tillbaka
makten över Bergsjön ska han ha tänkt döda, al-
ternativt skrämma, några av uppkomlingarna,
menar chefsåklagaren. 

Mitt i natten den 6 augusti 2014 så grips han,
klädd i rånarluva och handskar. 

– Klart är att han var ute efter att catcha någon,
säger chefsåklagaren.

Över glasögonkanten blickar han ut över rät-
ten. Han verkar tycka att begreppet, som före-
kommer i utredningen, behöver en förklaring. 

– Alltså fånga någon. Av engelskans ”catch”. 
Tidigare i rättegången har annan Bergsjöter-

minologi diskuterats intensivt. Exakt vad som
menas med begreppet ”råttor” har varit föremål
för omfattande diskussioner mellan Jonas Almst-
röm och den åtalade storebrodern.  Åklagaren
anser det vara styrkt att denne syftat på sina riva-
ler. Storebrodern å sin sida menar att han bok-
stavligen syftat på råttor. 

Den här debatten ska nu åter ta fart:
– När den tilltalade får frågan av polisen om

vad han gjorde ute så svarar han att han var ute för
att skjuta råttor. Men en råtta rör sig oerhört fort.
Med en 9 millimeters pistol kan man inte räkna
med att skjuta en sådan.

– Det framgår med tydlighet, i samtalen med
andra, att han kallar sina motståndare råttor.

Storebroderns försvarare Lars Halldin rycker
till:

– Det bär mig emot att störa en slutplädering,
men han sa inte ”skjuta råttor”. Utan vad sa han?
undrar han med blicken fäst på åklagaren. 

Jonas Almström tystnar i några sekunder. 
– Får jag fortsätta?  undrar han sedan i riktning

domaren Anna Lantz. 

Tilltalade är i allt mindre uträckning
beredda att säga någonting. Man får
inte snabbspåret in för att undersöka
en viss detalj. Vi måste ta reda på 
allting själva Chefsåklagaren Jonas Almström

’’

Chefsåklagaren
Jonas Almström. 
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Han återupptar redogörandet, men efter fem mi-
nuters fortsatt slutplädering och en titt i papperen
kommer en korrigering: 
– ”Jaga råttor” är vi överens om det? undrar han i

riktning mot Lars Halldin. 
– Det är vi, blir svaret.

Ingen av Bergsjömålets tre åklagare, Jonas Almström,
Håkan Larsson och Maria Sterup, ångrar beslutet att
slå ihop de olika åtalspunkterna till ett enda stort
mål.
– Vi påstår ju att det här hänger ihop. Då är det

bättre för rätten att få hela bilden, hela skeendet.
Om vi slaktat ned det här till tre rättegångar så hade
vi inte kunnat presentera det på samma sätt, säger
Håkan Larsson.
– I en enskild rättegång skulle vi ju kunnat be-

rätta om de här andra sakerna, men då blir det inte
samma bild. Man får det inte till sig på samma sätt
och det är ju viktigt när rätten ska göra sin bedöm-
ning.
Jonas Almström menar att det finns en praktisk

orsak till att fler rättegångar blir mer omfattande:
– Tilltalade är i allt mindre uträckning beredda

att säga någonting, redan det gör att utredningarna
drar ut på tiden. Man får inte snabbspåret in för att
undersöka en viss detalj. Vi måste ta reda på allting
själva i stället, säger han.

Ofta tenderar åklagare
att skruva påståenden
lite längre än vad som
motsvarar verkligheten.

Försvararen Lars Halldin

’’

’’
Jag tyckte
inte att 
bevisläget
var så själv-
klart som
rätten säger 
i domslutet.

Juriststudenten Axel Johansson

Försvararen Lars Halldin.
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– Allting tar väldigt mycket längre tid och det blir
mer kostsamt.  Visserligen får vi oftast in bättre ma-
terial, men det är absolut en omständighet som på-
verkar oss, säger han.  

För åklagarna är det ett nytt arbetssätt att samar-
beta så här tätt i ett mål:

– I vanliga mål kan man köra mer efter eget
huvud. I så här stora rättegångar måste vi samar-
beta. Det är mycket mer material, och en mängd till-
talade. Du ska hålla reda på vad alla har sagt, deras
inställningar och så vidare. Allting blir mer kom-
plext och svårare att hantera.

Håkan Larsson:
– Det är ju alltid skönt att ha någon att bolla med

också. Det här målet är fullt av detaljer överallt. Det
är omöjligt att ratta det själv.
– Vi kan alla olika bitar, säger Maria Sterup.  

Tar ni med det här det här arbetssättet in i andra
mål?
– Nej, vi tar med oss erfarenheter från vanliga mål
in i det här. Inte tvärtom, säger hon.

– Mitt mål hade kunnat klaras av på tre dagar.
Och det var precis vad jag hade räknar med också.

’’
Rädslan och obehaget har varit betydligt
större vid den här rättegången än vad vi 
tidigare stött på under vår tid som åklagare.

Åklagaren Maria Sterup under rättegången
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Björn Hurtig tuggar tankfullt på sin ungerska gu-
lasch. Han företräder en av bröderna i den äldre
grupperingen. 
– Nu kommer det ta sammanlagt 18 dagar, för att

åklagarna vill styrka och bevisa modus med hämnd
och konflikt som genomgående tema. 
– Man räknar med tre dagar och så sväller det och

blir 18. Så klart att det har förstört hela hösten. Åt-
minstone för mig. 
Under lunchpausen har en stor del av försvarar-

kollektivet promenerat iväg ett hundratal meter,
till restaurangen på Gamla Ullevi.  Arenans läktare

lyser tomma genom fönstren.
– Vid åtalet mot min huvudman räknade jag med

att det skulle gå på en och en halv förhandlingsdag,
säger Lars Halldin, som slagit sig ned bredvid.
De båda advokaternas klienter hör båda till den

äldre fraktionen i gängkonflikten. 
– Tror de hade tagit din gubbe på en dag faktiskt,

säger Björn Hurtig.
– Det beror på hur mycket sakframställan åklaga-

ren skulle gjort i allmän del, funderar Lars Halldin.
Utvecklingen med större rättegångar innebär

också större risk för att advokater behöver jävas ut.

Vår bevisning är väldigt bra.
Vi behöver inte mysschla
med någonting.

Åklagaren Håkan Larsson under rättegången’’
t
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– Eftersom varje mål av den här typen har så
många tilltalade så blir många av oss försvarare
utjävade ifall en byråkollega redan är inkopplad,
även om det är i en perifer roll. Ibland slutar det med
att man förordnar försvare som inte har den erfa-
renhet och kompetens som klienten önskar sig.  I
praktiken får klienten inte längre möjlighet att
utöva det fria försvararvalet, säger Lars Halldin. 
Konsekvensen, fler småbyråer, är inte heller opti-

mal, menar han:
– Om det finns färre brottmålsadvokater på en

byrå så tappar man synergin som finns när flera kan
hjälpa varandra. Diskutera, gå i varandras mål,
hoppa in på förhör när kollegan inte har möjlighet.
På vår byrå springer vi ofta i varandras ärenden för
att hjälpa till med att lösa problem.  Det är praktiskt
för tingsrätten och bra för klienten. 
Axel Johansson, juriststudent från Lund, har tagit

morgontåget till Göteborg för att se dagens för-
handlingar. Ursprungligen var det tänkt att Björn
Hurtig skulle hålla sin slutplädering i dag, men den
planeringen ser nu ut att spricka. Tidigare under
hösten har Axel Johansson praktiserat  på Björn
Hurtigs byrå i Borås och bland annat följt advoka-
tens arbete med målet. 
– Jag lyssnade på hans perspektiv på fallet, och

hur han tänkt argumentera. Det var spännande och
gav många insikter. 
Han besöker rättegången  med ”skräckblandad

förtjusning”.
– Det här är en så stor apparat som kostar mycket

pengar. Jag tycker att bevisläget är svårt. Mycket
kan avgöras ifall försvararna lyckas övertyga do-
marna i slutpläderingarna, säger Axel Johansson. 
Parallellt med Bergsjömålet är Björn Hurtig anlitad

i ytterligare en omfattande rättegång, vid tingsrätten i
Linköping. Där handlar det om ett dubbelmord i Norr-
köping. 
– Jag är målsägandebiträde, så min kille håller en

ganska låg profil. Men i övrigt är det en intensiv rät-
tegång. Försvarsarbete bedrivs väldigt aktivt. Det
är långa förhör och långa dagar. 
Att jobba med två jättemål samtidigt  - båda des-

sutom  i städer där han inte är bosatt - får konse-
kvenser.
– Det blir en massa resande. Fullständigt kaos.

Ett tag funderade jag på att skaffa husbil, säger han
muntert.
Han är tveksam till utvecklingen mot mer fre-

kventa maratonrättegångar.
– Åklagarna säger ju att de vill skildra kontexten

för målet. De menar att det ökar förståelsen hos dom-
stolen. Det är tänkt att ge en inblick i hur det kommer
sig att olika skeenden händer och lättare ska visa
hela motivbilden. Men jag menar att man på det här
sättet låter det ena målet smitta det andra målet. 
– De försöker övertyga domstolen genom en

överväldigande massa bevisning som det blir svå-
rare att värja sig mot och som det blir svårare att
plocka isär.
– Varje gärning borde bedömas för sig, och bevi-

sen i varje gärning för sig. Annars är risken väldigt

stor att man låter sig påverkas av ovidkommande
saker.  
– Ett annat problem är att förundersökningarna

aldrig verkar bli klara. Nya uppgifter tillkommer
hela tiden. Det kan vara svårt att hinna läsa in sig. 
Björn Hurtig minns ett tidigare mål där han upp-

levde den här problematiken:
– Där kom det in nya uppgifter varje dag. En

lunch gick jag till slut iväg och JO-anmälde åklaga-
ren. När jag kom tillbaka sa jag ”varsågod här är an-
mälan”.  

Hur gick det sedan?
– Nej, det hände ingenting med den.

Hur är stämningen i det här målet?
– Den är bra. Man får träffa trevliga kollegor som
man kan utbyta erfarenheter med. Och prata om
annat, säger Lars Halldin,
– Det är skoj, man lär känna varandra. På så sätt bli

målen roligare, säger Björn Hurtig.

Och relationen med åklagarna?
– Inga problem med den heller. Vi har inte velat va-
randra illa. Det är ingen kokainmålsstämning di-
rekt, säger Björn Hurtig och syftar på den bitvis
infekterade process som utspelat sig i Stockholms
tingsrätt och Svea hovrätt. 
– Man ska välja sina strider. Drar man på sig onåd

från åklagaren och domstolen så kan det spilla över
på klienten, säger Lars Halldin. 
– ”Be likable”, brukar jag tänka, säger Björn Hurtig.
– Gillar de dig så kanske de gillar klienten också. 
Att maratonmålen tar så mycket tid i anspråk gör

det svårare för advokaterna att hinna fylla på med
nya mål.
– Övrig verksamhet blir lidande. Man har en kli-

ent under väldigt lång tid och hinner inte leta nya
klienter under tiden, säger Björn Hurtig. 
– När det är slut börjar man om från noll igen.

Under 2014 hölls fler omfattande rättegångar
än något år tidigare. 28 rättegångar pågick i mer än
100 timmar var, enligt statistik från Domstols-
verket. För de längsta målen var genomsnittet mer
än 181 timmar. Riksåklagaren Anders Perklev har
tidigare sagt att hanteringen av stora och kompli-
cerade ärenden därför ska ses över under 2015.
Som en följd ökar även kostnaderna.Enligt den

sammanställning som Göteborgs-Posten gjort så
kostade hela tingsrättsprocessen knappt 16 miljo-
ner kronor sedan utgifterna lagts ihop.
I samband med Legally yours stora enkät bland

domare frågade vi även hur de svarande ser på ut-
vecklingen med att fler rättegångar blivit väldigt
omfattande. Av de 61 domare som svarade på frå-
gorna ansåg mer än en tredjedel  38 procent – att
rättegångarna inte skulle behöva vara så stora. 
”Åklagarna iakttar inte ”åtalsbegränsning” på

samma sätt som tidigare. Dessutom verkar det som
om åklagarna numera har alltför mycket tid att
ägna sig åt målet vilket ofta leder till att de överar- t
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Varje gärning
borde bedömas 
för sig, och bevisen
i varje gärning för
sig. Annars är 
risken väldigt stor
att man låter sig
påverkas av ovid-
kommande saker. 

Försvararen Björn Hurtig

’’
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Vi har inte velat 
varandra illa. 
Det är ingen 
kokainmåls-
stämning”

Försvararen Björn Hurtig

’’

Advokater och målsägandebiträdet – 7 313 000 
kronor.

Tre åklagare, motsvarande tolv månaders 
heltidsarbete:  – 1 190 000 kronor.

Tolv utredare på länskriminalen, motsvarande 108
månaders heltidsarbete – 4 900 000 kronor.

Två rådmän, fyra ledamöter och en notarie
– 620 000 kronor.

28 anställda på kriminalvårdens transporttjänst
under en månad – 1 070 000 kronor.

Polisbevakning i tingsrätten, tio heltidstjänster 
under en månad – 460 000 kronor.

Tingsrättsvakter och extra vakter inhyrda från 
externt bolag – 200 000 kronor.

Summa: 15 753 000 kronor ( inklusive löner 
och sociala avgifter) KÄLLA: GÖTEBORGS-POSTEN

15,7
TINGSRÄTTENS  NOTA 
FÖR  BERGSJÖMÅLET

MILJONER
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Vissa domare har ett 
väldigt pokerface. 
Andra tror man att 
det går att läsa av, 
fast egentligen har 
man ingen aning.

Åklagaren Håkan Larsson

’’
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betar målen, oftast till ingen nytta i påföljdsdelen.
Till detta kommer att de nya presentationsmöjlig-
heterna används i alltför stor utsträckning vilket i
sin tur leder till att sakframställningar kan dra ut i
dagar” motiverar en av de svarande sina åsikter.

Knappt hälften - 44 procent - anser å andra sidan
att rättegångarna ”är så stora som målen kräver”. 

”Allt ska upp på bordet och då ska och får det ta den
tid det behöver” menar en av de svarande. 

Utvecklingen med allt större rättegångar pressar
domstolarna. För Göteborgs tingsätt avlöser de va-
randra. Efter att Bergsjömålet avslutats har ett gi-
gantisk tvistemål tagit vid.

– Det målet kommer att binda upp tre domare
under tre dagar i veckan, fram till januari 2016. Det
är knappt så vi kan hantera ett sådant mål på en av-
delning. På en liten domstol skulle det ha varit
ogörligt. Och just det här hade lika gärna kunnat
hamna i Alingsås tingsrätt. Då hade det bundit upp
mer än hälften av domarna på ett helt år, säger lag-
mannen Ralf G Larsson.

För domstolarna innebär de omfattande rätte-
gångarna en rad praktiska problem.

– I många mål är logistiken omöjlig att få ihop.
Man stämmer av med åklagare och försvarare men
det är upp till rättens ordförande att planera hur
lång tid de olika bitarna kan tänkas ta. Ordföranden
tenderar att bli någon som ansvarar för logistiken.
Fokus kommer att ligga på fel saker.

Utvecklingen har diskuterats bland domstols-
chefer från andra delar av landet. Många har nått
samma slutsats:

– Ibland packar åklagarmyndigheten ihop väl
mycket i ett och samma mål. Det verkar som att
man försöker bunta ihop så mycket som möjligt,
säger Ralf G Larsson.

– Vi skulle hellre se att man försökte skära bort
och dela upp det i mindre åtal. 

Vad har du hört för motiveringar?
– Hos polisen är utredningarna upplagda på det här
viset. När de sedan är klara så tycker åklagaren att
allt hör till samma åtal och skickar in det i den for-
men. I vissa fall borde de kunna dela upp det, så att
det blir lite mer hanterligt för oss   

– I mål med stora ungdomsligor inblandade kan vi
också se att de fyller på och fyller på och fyller på
med fler tilltalade allt eftersom. 

– När jag var lagman i Lund hade vi vid något till-
fälle ett mål som gällde narkotikaförsäljning över
sms. Där var det uppe i fler än 60 tilltalade till slut.
Situationen blir helt hopplös.  Du får inte tag i alla,
till exempel . En del sitter häktade och andra gör det
inte. Till slut hamnar vi i en situation där vi måste
avkunna ett antal deldomar. Och då kunde det ju
lika gärna ha varit flera åtal från början.  

– Inställningen verkar vara att om man ändå har
50 så kan man lika gärna ha ytterligare 10, ifall det
är samma huvudman.

Trots utmaningarna betonar Ralf G Larsson att
det även finns positiva sidor med utvecklingen.

– En del domare  tycker att det är lite kul med
stora mål. Det är lite puls. Men som chef för en dom-
stol så blir det ogörligt, eftersom det binder upp så
många domare. 

Hur kommer rättegångarna att utvecklas fram-
över?
– Efter diskussioner med åklagarmyndigheten så

’’
Man ska välja
sina strider. 

Försvararen Lars Halldin
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får jag intrycket av att det här är det grepp man väl-
jer att ta även fortsättningsvis. Man försöker samla
ihop utredningarna vilket ger större mål.  Vi kom-
mer att få räkna med stora utredningar även fram-
över.
– Vi kan någon gång ta höjd för det här genom att
meddela fler deldomar i brottmål med många till-
talade. 

Ralf G Larsson tycker också att domstolarna bör
vara mer öppna för att alternativa tvistelösnings-
metoder.

– Man borde oftare överväga att ha särskild med-
ling. Då skulle man ibland kunna stoppa de här
stora målen. Vi är många, både advokater och do-
mare, som tycker det är intressant att jobba med
medling. Det används för sällan.

’Be likable’, brukar jag tänka. Gillar de
dig så kanske de gillar klienten också. 

Försvararen Björn Hurtig’’

t
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Åklagarnas slutplädering är över – liksom
Bergsjörättegångens femtonde dag.  Med rocken
över armen kan Håkan Larsson pusta ut. Hur slut-
pläderingen togs emot i domarkollektivet? Det vill
han inte spekulera om.

– Naturligtvis försöker man vända upp huvudet
ibland för att se om det finns någon reaktion. men det
är ju lite olika. Vissa domare har ett väldigt poker-
face. Andra tror man att det går att läsa av, fast
egentligen har man ingen aning, säger han.

Har du rätt oftare än du har fel? 
– Det är svårt att gissa. Vi tycker ju att vi har bra be-
visning. Sitter rätten och nickar under tiden, så blir
man ju glad. Men det går aldrig att säga vad resul-
tatet blir. 

Åklagarna betraktar paraden av försvarare som
tågar ut ur advokatrummet. Björn Hurtig hälsar
frejdigt på Håkan Larsson. Lars Halldin närmar sig
Jonas Almström. Intermezzot apropå klientens
råttjakt behöver kommenteras.

– Det tar emot att avbryta. Men det var tredje
gången gillt. Jag var tvungen, säger Lars Halldin.

Efter några försonande ord med åklagaren går
han mot utgången.

– Ofta tenderar åklagare att skruva påståenden
lite längre än vad som motsvarar verkligheten,
säger Lars Halldin.  

– Ofta vrider man till det lite, lite grann mer än
vad som kan konstateras ha sagts. Det kan ha en
marginell, men ändå viss, påverkan på rätten om
man inte agerar.

Ser du det här beteendet även bland försvarare?
– Helt klart gör jag det.

Den 19 december 2014, drygt två veckor efter
att förhandlingarna avslutats, kom tingsrättens
dom i Bergsjömålet. 

Ralf G Larsson är nöjd med tidsspannet. Han
säger att domstolen prioriterar snabb hantering
även i så här stora mål.

– Sitter en domare med så stora mål så ska det
vara det enda som hen sysslar med. I fallet med
Bergsjömålet och chefsrådmannen som hade det
målet så flyttade vi till och med ledningsgrupps-
möten så att hon skulle kunna ägna sig åt domskriv-
ningen. 

– Vi måste få fram våra domar så snabbt som möj-
ligt. De tre domare som just nu sitter med det stora
tvistemålet bör ges möjlighet att endast kunna
ägna sig åt det  så att domen ska kunna komma fram
relativt snabbt efter huvudförhandlingen. Att köra
om mål, det är extremt dyrt. 

Juriststudenten Axel Johansson läste tingsrät-
tens avgörande med intresse.

– Resultatet var väl väntat på ett sätt. Men det var
intressant att de kunde döma alla som misstänkts
för misshandel, utan att ha något annat än telefon-
master och avlyssning av målsäganden, säger han. 

– Det kändes hela tiden som att det var viktigt för
rättssamhället att sätta dit hela det här stora
gänget. Det återspeglades i rättegången. Jag tyckte
inte att bevisläget var så självklart som  rätten säger
i domslutet. 

Björn Hurtig hann inte göra sin slutplädering
under Axel Johanssons göteborgsbesök.

– Man jag har fått den på cd.

Vad tyckte du?
– Jag har faktiskt inte hunnit se den ännu. 
– Så den gottepåsen har jag framför mig, skrattar
han.

Under februari avgjordes Bergsjömålet i hovrät-
ten, domen väntades efter Legally yours presslägg-
ning. l
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Sitter en domare med så stora mål så
ska det vara det enda som hen sysslar
med. Lagmannen Ralf G Larsson’’

Lagman
Ralf G Larsson.
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TINGSRÄTTENS DOMAR I BERGSJÖMÅLET
Nio av de tio män som åtalats för grov misshandel dömdes till mellan två år
och två år och sju månaders fängelse. En av de tilltalade frikändes eftersom
det inte kunde bevisas att han deltagit i misshandeln.

De två män som åtalats för bland annat försök till mord dömdes till åtta års
fängelse.

Den man som åtalats för förberedelse till mord dömdes istället för grovt 
vapenbrott till ett års fängelse.
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DE SENASTE ÅREN HAR FLERA RÄTTEGÅNGAR 
BLIVIT VÄLDIGT OMFATTANDE. 

HUR SER DU PÅ DEN UTVECKLINGEN?

44,2 %

38,5 %

17,3 %

DE ÄR SÅ 
STORA SOM 
MÅLEN KRÄVER

DE SKULLE 
INTE BEHÖVA 
VARA SÅ STORA

JAG HAR INGEN 
UPPFATTNING 
I FRÅGAN   

§
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Alla rättegångar ska handläggas utifrån
sina utgångspunkter. 

Min uppfattning är att åklagarna
och försvarna i de allra flesta fal-
len inte försöker göra huvudför-
handlingarna mer omfattande
än vad som krävs.

Med nuvarande regler går det
inte att göra dem kortare.

Målen har en tendens att bli
större och det blir därför helt natur-
ligt att förhandlingstiderna blir längre.
Det är viktigt att alla inblandade känner
att de får komma till tals och få sagt det de vill

under förhandlingen. Det är viktigt att
alla inblandade även förstår vad som

sägs under förhandlingen.

Målen kräver säkert långa för-
handlingstider. Olyckligt är att
ha långa mål av olika skäl men
svårt att förhindra.

Målen är så omfattande och
komplicerade att rättegång-

arna blir stora.

Allt ska upp på bordet och då ska
och får det ta den tid det behöver. 

Det har inget med processordningen att 
göra, det är en samhällsutveckling.

Det borde gå att dela upp dem i mindre bitar. 
Ansvaret för detta åvilar främst åklagaren.

I vissa fall skulle det vara möjligt att dela upp ett
stort (och kostsamt) mål i flera mindre
med kostnadsbesparingar som följd.

I vissa fall skulle en förändring av
lagtextten kunna begränsa hu-
vudförhandlingstiden utan att
rättssäkerheten åsidosätts. I
andra fall kan ifrågasättas om
åtalet varit lämpligt avgränsat.

Jag tror med fördel att man kan
dela upp målen i delar.

Rättegångsbalken är inte anpas-
sad för stora mål utan utgår fortfa-
rande från att målen ska ta högst upp
till några dar att genomföra. Det måste bli
möjligt att dela upp målen på ett mer ändamåls-
enligt sätt än vad som är möjligt idag.

Samarbetsklimatet mellan parterna kan bli bättre.

Omedelbarhetsprincipen är otidsenlig. För mycket
bevisning som nagelfars in absurdum.

Åklagarna har en tendens att vilka sopa in så
mycket som det går i en och samma rätte-

gång.

Åklagarna iakttar inte ”åtalsbe-
gränsning” på samma sätt som

tidigare. Dessutom verkar det
som om åklagarna numera har
alltför mycket tid att ägna sig
åt målet vilket ofta leder till att
de överarbetar målen, oftast

till ingen nytta i påföljdsdelen.
Till detta kommer att de nya pre-

sentationsmöjligheterna används
i alltför stor utsträckning vilket i sin

tur leder till att sakframställningart kan
dra ut i dagar.

Åklagarna ska ges bättre möjligheter att begränsa
utredningarna och åtalen. Straffskalorna räcker
ändå inte till för de grövsta brotten.

DOMARNA:
DÄRFÖR ÄR DE

FÖR STORA

1 Skaffa dig ett sätt att
sortera upp materialet
så att du lättare hittar
den information du 
behöver.

2 Använd PowerPoint
och andra presenta-
tionsverktyg. Tryck upp
presentationer och
dela ut till rätten, så
att de lättare kan åter-
knyta till det du sagt.

3 Det blir ännu viktigare
att förenkla saker. Be-
svisfrågorna är faktiskt
inte mer komplicerade
bara för att rätte-
gången håller på 
i  många dagar. 

4 Skaffa dig en tydlig idé
om vad målet handlar
om så att du inte sitter
och fiskar vid 
förhören. 

Johan Erikssons

4 tips till rättens aktörer

DOMARNA:
DÄRFÖR ÄR DE
LAGOM STORA

Advokat Johan Eriksson, som tre år i rad röstats fram till titeln Advokaternas advokat
i Legally yours undersökning – har gedigen erfarenhet av omfattande rättegångar.
Bland annat genom det stora kokainmålet i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt. 
Här är hans tips på hur rättens aktörer kan förbereda sig inför en maratonrättegång:
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Under året har falska
polisbilar dykt upp på
flera håll i Sverige.

I Göteborg har till exempel
Bandidos-ledaren Mehdi
Seyyed stoppats i polismå-
lad Nissan GT-R Premium,
en sportbil med 500 häst-
krafter. Det rapporterar GT.
Tidningen skriver att ordet
”polis” tryckts på sidorna av
bilen, i samma typsnitt som
polisen använder. Intill sit-
ter polismyndighetens va-
pen. Detaljer som färgfält
och reflexer ser även de ut
som polisens utrycknings-
bilar.

Göteborgspolisen kunde
inte ingripa mot Bandidos-

ledaren eftersom lagstöd
saknades. Enligt ett tidigare
rättsfall är det inte olagligt
att köra runt i en polismålad
bil. För att ”föregivande av
allmän ställning” ska bli ak-
tuellt krävs att man ger
sken av utryckning eller på
annat direkt sätt ger sken av
att vara polis. 

– Vi tolkar det som att
Seyyed och andra är ute ef-
ter att provocera, säger en
poliskälla till GT.

– Jag får in rapporter från
många håll i landet, till ex-
empel om en falsk polisbil
som användes för att legiti-
mera ett olagligt street race.
Det finns också äkta polisbi-
lar som sålts till privatper-
soner med dekalerna kvar.

Inte heller det är olagligt,
säger kommissarie Bengt
Svensson på Rikspolissty-
relsen till GT.

Örebro och Stockholm är
andra städer där bilarna har
synts.

Nu vill Kristdemokra-
terna att justitieminister
Morgan Johansson (S) åt-
gärda situationen.

– Det är orimligt att pri-
vatpersoner, inklusive grovt
kriminella personer, kan
köra omkring med privata
bilar målade som polisbilar,
säger Lars-Axel Nordell
(KD), riksdagsledamot.

– Därför har jag frågat ju-
stitieministern om vilka åt-
gärder han tänker vidta för
att förhindra att privatper-
soner framför fordon som
falskeligen utges för att
vara polisfordon.

De senaste åren har de fäl-
lande domarna i insidermål
endast varit två per år. Un-
der 2014 ökade mängden
betydligt. Så tidigt som un-
der sommaren var antalet
fällande domar sju. Vid den
tidpunkten hade endast ett
mål ogillats. 

Martin Tidén på Ekobrott-
smyndighetens kammare
för finansmarknadsbrott sä-
ger till Svenska Dagbladet
att EBM:s åklagare under
senare tid har förbättrat sin
argumentation i målen.

Till exempel har europe-
isk lagstiftning börjat åbe-
ropas i större utsträckning. 

Dessutom har begreppet
”den förnuftige investera-
ren” definierats om. Det in-
nebär en bedömning av ifall
den information som den
åtalade haft tillgång till ska
klassas som insiderinforma-
tion.

All information som inte
har offentliggjorts och som
är så avgörande att en ”för-
nuftig” investerar skulle
väga in den i sitt beslut be-
traktas nu som insiderinfor-
mation.

Under året har även
mängden anmälda insider-
brott ökat.

Antalet fällande domar i insiderbrott ökar.
Ekobrottsmyndigheten, EBM, har en teori 
om varför: Åklagarna har börjat använda ny 
argumentationsteknik.

Bättre argument gav 
fler fällande domar

Mehdi Seyyed, ledare, Bandidos.

Kd vill stoppa Bandidosledarens polisbil
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DÖMS FÖR ATT HA 
FÖRTALAT SIG SJÄLV

NYTT VERKTYG MOT
GROV BROTTSLIGHET

Göta hovrätt fastställer en
dom från Jönköpings tings-
rätt där en tonåring döms
för att ha förtalat sig själv
– i en annan persons namn.

Det rapporterar tidningen
Medievärlden.

På siten ask.fm skrev hon
bland annat följande omdö-
men om sig själv: ”sluta
vara så jävla ful och omo-
gen, ingen vill endå (sic) ha
dig!” samt ”Gå och dö bara”.

I domen menade Jönkö-
pings tingsrätt att detta är
ett slags indirekt förtal: ”att

X skrivit en text till sig själv
med otrevligt innehåll och
tillvitat Y att ha skrivit den.
Det förhållandet hindrar
inte att gärningen kan bedö-
mas som förtal.”

Hovrätten gör samma be-
dömning. 

Den tilltalade förnekade
men har bland annat kunnat
knytas till den e-postadress
som registrerade kontot och
den mobiltelefon inlägget
skrevs från.

Straffet: 30 dagsböter på
50 kronor.

Regeringen vill att brottsbe-
kämpande myndigheter ska
få tillgång till uppgifter i en
EU-gemensam databas för
viseringar.

Syftet är att bekämpa
grova brott. 

Lagförslag på området
ska nu på remiss till Lagrå-
det. De skulle innebära att
det så kallade VIS-rådsbe-
slutet genomförs i svensk
rätt.

Förslagen innebär att
myndigheterna genom en
central åtkomstpunkt ska få
söka uppgifter i databasen
VIS för att utreda eller före-
bygga vissa allvarliga brott.

För att en sökning ska få
göras måste den ha kopp-
ling till en viss utredning
eller ett visst underrättel-
seärende..

Om förslagen går igenom
så träder de i kraft den 1 juli
2015.

Domstolsverket be-
gärde ett tillskott på
267 miljoner kronor.

Resultatet blev det om-
vända. Anslaget minskas i
stället med 180 miljoner
kronor.

Måltillströmningen ökar
och de stora mer komplexa
målen blir allt fler. Därför
begärde myndigheten mer
pengar. 

År 2017 minskar Dom-

stolsverkets anslag med yt-
terligare 20 miljoner kro-
nor. År 2018 fortsätter
nedskärningarna med ytter-
ligare 37 miljoner kronor.

– Med en sådan neddrag-
ning kan rättssäkerheten
komma att påverkas. Målen
kan ta längre tid att avgöra.
Man får fundera på om det
också kan få effekter på kva-
litén i dömandet, säger
Domstolsverkets generaldi-
rektör Martin Holmgren till
TV4.

– tvingades skära ned

Domstolsverket 
begärde mer pengar
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Lagrådet ser just nu över för-
slaget till en ny åklagardata-
lag. Syftet är att reglera per-
sonuppgiftsbehandlingen i
åklagarväsendet. 
Regeringen uppger att av-

sikten ”är att skapa en mo-
dern lagstiftning som tillgo-
doser högt ställda krav på
integritetsskydd men som

samtidigt ger den flexibili-
tet som krävs för en effektiv
åklagarverksamhet”.
Lagen ska reglera nästan

all behandling av person-
uppgifter i åklagarmyndig-
hetens verksamhet. Admi-
nistrativ verksamhet om-
fattas inte.
Lagförslaget är uppbyggt

på samma sätt som bland
annat polisdatalagen. Den
innehåller också bestäm-
melser om till exempel om
uppgiftslämnande till andra
myndigheter.
Åklagardatalagen föreslås

träda i kraft från och med
början av nästa år.

Susanne Kaevergaard, biträ-
dande tillsynschef vid Åkla-
garmyndigheten, har utrett
EU-direktivet ska genom-
föras i Sverige. Hon bedömer
att vissa ändringar behöver
genomföras, rapporterar Da-
gens Juridik. 
I Kaevergaards promemo-

ria till inrikesminister An-
ders Ygeman (S) föreslår hon
att en misstänkt person som
förhörs alltid ska ha rätt att
ha sin offentliga försvarare
närvarande. En misstänkt
som har privat försvarare 
ska också ha rätt att ha för-
svararen närvarande – utom

i vissa undantagsfall.
Det föreslås också att rät-

tegångsbalken förtydligas så
att bestämmelsen om samtal
i enrum mellan en frihetsbe-
rövad och  dennes försvarare
ska gälla också för gripna
personer.
En frihetsberövad med pri-

vat försvarare ska ha rätt att
samtala med denne i enrum –
men med vissa undantag. 
Enligt promemorian ska

förundersökningsledaren el-
ler åklagaren kunna besluta

att samtal inte får äga rum
med en privat försvarsadvo-
kat om detta ”är nödvändigt
antingen för att hindra att
sakens utredning försvåras
eller för att avvärja fara för
någons liv, fysiska hälsa el-
ler frihet på förvaringsplat-
sen”.
En frihetsberövad med of-

fentlig försvarare ska dock
ha oinskränkt rätt att sam-
tala med sin försvarare.
Ändringarna föreslås träda

i kraft den 1 juli 2016.

Ett nytt EU-direktiv om stärkta rättigheter för
misstänkta och tilltalade personer är på väg 
in i svensk lagstiftning. Direktivet behandlar
misstänktas rätt till en försvarsadvokat.

Nytt EU-direktiv om 
rätt till försvarsadvokat

NY LAG FÖR PERSONUPPGIFTER

FO
TO

: P
AT

RI
C 

SÖ
D

ER
ST

RÖ
M

 / 
TT

78_81_Noterat  2015-03-02  16.06  Sida 80



L E G A L L Y  Y O U R S  |  1  |  2 0 1 5  |  81

STRAFF- & PROCESSRÄTT

NOTERAT

De brottsmisstänkta som
hjälper polis och åklagare i
en utredning som rör dem
själva ska kunna få lindri-
gare straff, enligt ett nytt
beslut i riksdagen.
Det skriver nättidningen

Altinget.se.
Lagändringen förväntas

innebära effektivare utred-
ningar och snabbare

rättsprocess.
Men för att den miss-

tänkte ska kunna lägre
straff än vad som annars
hade dömts ut så krävs det
att de lämnade uppgifterna
har väsentlig betydelse för
utredningen. 
Reglerna träder i kraft

den 1 april 2015.
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Hjälp polisen och
få lindrigare straff
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FÖRSVARARNAS evıga
UPPFÖRSBACKE

Per E Samuelson och 

Han har aldrig förordnats av en domstol, men ändå jobbat i
Sveriges alla tingsrätter – utom en. Tidigt blev han besviken
på det svenska rättssystemet:

– Den fientliga stämningen i brottmål är ofta ganska 
påtaglig. Det påstådda brottets hemskhet påverkar domsto-
lens mottagande av ens argument, säger försvarsadvokaten
Per E Samuelson. AV  PETER JOHANSSON   | FOTO JONTE WENTZEL
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ed en blick på klockan pul-
sar Per E Samuelson genom
snödrivorna. Lunchpausen är
på väg att ta slut och han är på
jakt efter mat. 
Under några dagar är Per E

Samuelson baserad i Västerås,
han försvarar en man som miss-
tänks för fildelning. De kom-
mande veckorna väntar sedan
uppdrag i Uddevalla, Malmö,

Göteborg och Stockholm. 
– Vi är inte så många som kan kalla oss riksadvo-

kater, med mål över hela landet. Löpande rör det sig
om fem – tio personer.  Under åren har jag varit i
stort sett i alla tingsrätter i Sverige, säger han.
– Men inte i Haparanda. Inte än i varje fall.

I vilken domstol trivs du bäst?
– Det beror på vilka som sitter där. Framförallt på
hovrätterna är det väldigt viktigt vem som är chef.
Deras attityd påverkar hela domstolen.
På en bakgata hittar Per E Samuelson kvarterets

pizzeria. Han får snabbt in sin Capricciosa. I lokalen
sitter redan flera andra av rättens aktörer. 
Efter att ha anlitats under rättegångarna mot för-

grundsfigurer i The Pirate Bay så är Per E Samuel-
son van vid fildelningsmål. I den här rättegången
misstänks fyra män i 40-årsåldern för inblandning i
en så kallad ftp-ring.
– Filmerna sprids i de här ringarna innan de kom-

mer ut på till exempel Pirate Bay. Enligt åklagaren
handlar det här målet om en sådan ring. Tekniskt är
det ganska komplicerat.
Processen har hittills pågått under ett halvt de-

cennium.
– Den förste togs in i juni 2010. Sedan har utred-

ningarna legat i fyra år innan åtal väckts . Det är de
tekniska analyserna som dragit ut på tiden. Det är
naturligtvis otillfredsställande att de ska ligga så
länge. 

Vad är värsta scenariot för din klient?
– Nyligen kom ett prejudikat från HD där man ser
ganska milt på den här typen av händelser.  Man
ändrade då från villkorlig dom till endast böter.
Men det finns en risk för framtida skadeståndskrav
från rättighetsinnehavaren. Här har vi inte hört
något sådant ännu. 

– Rent rättspolitiskt har musik- och filmindu-
strin flugit sina kunder i strupen här, i stället för att
anpassa sig till en ny teknik. Men min känsla är att
de här målen är på väg att dö ut allteftersom lagliga
tjänster tar över. Illegal nedladdning av böcker och
musik har i princip försvunnit. Kvar finns filmerna.
När det utbudet blir större på de legala streaming-
tjänsterna, så försvinner problemet. 

M NAMN Per E Samuelson

ÅLDER 59

FAMILJLena Ebervall, två barn var samt hunden Lucky.

SENASTE  BOK ”De fördömda” av Joyce Carol Oates 

SENASTE  FILM Interstellar

ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT Fortkörning

t
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Ekobrottsmyndigheten lever 
i villfarelsen att vd:ar i börsnoterade
företag håller på med brott, när de
egentligen är seriösa affärsmän. ’’
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Per E Samuelson, 12 år, var säker: ”Jag ska
bli försvarsadvokat”.

Kompisen, som frågat, nöjde sig med beskedet,
men själv började han undra. Varför hade han svarat
så? Då mindes han en scen från en gammal Holly-
woodfilm han sett med sin pappa, Vad vinden sår,
”Inherit the Wind”. 

Filmen är inspirerad av det klassiska rättsfallet
Scopes Monkey Trial – på svenska känd som ”Aprät-
tegången”. 1925 hade Tennessee-läraren John Sco-
pes åtalats för att ha undervisat om utvecklingsläran,
vilket stred mot den dåvarande lagstiftningen i
delstaten. Spencer Tracy har rollen som lärarens för-
svarsadvokat . 

Per E Samuelson, 59, kan fortfarande se scenen
framför sig:

– Det är en stekhet dag i södern. Rättssalen är
överfull med folk som är fientliga till klienten. De
skriker och tjoar. Domaren är aggressiv. Spencer
Tracy är genomsvettig när han ska hålla vittnesför-
hör. Han börjar ställa sina frågor och tre minuter se-
nare så fattar alla att hans klient är oskyldig och att
åklagaren har fel. Stämningen vänder i rättssalen.

– Sådan ville jag bli. Där föddes det fröet.

När har du mest känt dig som advokaten i filmen?
– Det är nästan enklare att svara på när jag inte känt
mig som han.

Hur menar du?
– Den fientliga stämningen i brottmål är ofta ganska
påtaglig. Avskyn för det åtalade brottet leder till
avsky mot den åtalade personen och i värsta fall till
aversion mot försvararen.

Per E Samuelson säger att han tidigt blev besviken
på hur de svenska brottmålen fungerar. 

– Den besvikelsen sitter fortfarande kvar. När
man läser juridik får man lära sig att Sverige är en
rättstat, att åklagaren har bevisbördan i brottmål.
Hellre ska tio skyldiga gå fria än en oskyldig sitta
inne. Kommer du in i en rättssal så ska domaren re-
sonera ”den här personen känner inte jag. Så vitt jag
vet är det en hederlig person. Vi får se om jag kan
frikänna. Bara om åklagarens bevisning är stark
som en vägg, så ska jag fälla.” Men när man kom-
mer ut som aktiv försvarsadvokat så märker man di-
rekt att domaren utgår från det omvända: ”Här
kommer en skurk in. Åklagaren har åtalat honom,
och så skulle naturligtvis inte ha skett om det inte
legat något i beskyllningarna.” 

– På det omedvetna planet så har domarkåren all-
tid den omvända utgångspunkten. det innebär att vi
försvarare får jobba i en onödig uppförsbacke, där
man inte tror på vad en åtalad säger, men gärna tror
på åklagaren.  

– Domarna måste få upp ögonen och ta det här på
allvar. 

OM SPENCER TRACY:

Efter tre minuter fattar alla
att hans klient är oskyldig.
Sådan ville jag bli.’’

Spencer Tracy i filmen
”Vad vinden sår” som
fick Per E Samuelson
att vilja bli advokat.
Till höger Fredric March. ©
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Tycker du att rättssäkerheten är dålig?
– Inte om man jämför internationellt. Men så länge
vi har regeln om hellre fria än fälla så måste vi
också acceptera att någon kan frias i brist på bevis.
– I till exempel ekobrott så funkar det ganska bra,

där är det svårt att bli oskyldigt dömd. Med sexbrott
är det tvärtom. Samtidigt finns det även ett motsatt
problem där,  polisen lägger ned för många utred-
ningar. 
Likt Spencer Tracy i filmen säger sig Per E Samu-

elson ibland märka hur domstolens attityd föränd-
ras.
– Det kan ske under plädering, det kan ske efter

sakframställan eller under ett vittnesmål. I långa
mål blir det extra tydligt när vinden vänder och atti-
tyden blir mer sympatisk. Nämndemännen börjar
hälsa efter luncherna… ja, man kan känna det.

Påverkas även stämningen mellan dig och åkla-
garen?
– Ja, och jag minns särskilt ett fall, för många år
sedan. Jag försvarade en kille som gick under ök-
namnet ”Casanova på Saltsjöbanan”, han var chef
för alla konduktörerna och hade åtalats för att ha
krävt sex för att de skulle få jobb. 
– Han var åtalad på en punkt –det skulle ha skett ett

övergrepp hemma hos en kvinnlig konduktör någon
gång under den sista veckan i september. Telefon-
listorna visade att det inte hade ringts från min kli-
ents telefon under den där perioden, så jag frågade
klienten om han verkligen varit hemma. ”Jag är all-
tid hemma, jag reser aldrig bort” svarade han.    
– Jag tjatade på honom, men han höll fast vid det

där.  Fram tills en vecka före rättegången. Då ringde
han.
Mannen, som var från Egypten, berättade för Per

E Samuelson att han hade alibi. Vid tillfället hade
han besökt sultanen av Oman.
– Kom med något bättre, sade Samuelson
– Det är sant! Det är sant! envisades klienten.
Han berättade för sin advokat att han hittat en

gammal kartong på vinden och då börjat minnas
vad han gjort vid det aktuella tillfället.
– Han var från Egypten, och en ganska berömd

skribent i religiösa tidskrifter i arabvärlden. Han
gav mig sitt gamla pass, som visade att han farit till
Oman via London, och varit borta just då. Han hade
också sparat stubbarna från flygbiljetterna, där det
stod hans namn.  
– Och så hade han en guldmedalj från sultanen av

Oman med sig i en ask.

Per E Samuelson fnissar till vid minnet. 
Han förvarnade inte rätten om klientens nya upp-

gifter. När han sedan  förhörde kvinnan så fiskade
han efter detaljer: ”Exakt vilken dag under den här
veckan hände det?” ”Så du jobbade på lördagen –
kan det ha varit fredagen?” ”Snarare onsdag eller
torsdag?”.
– Sedan frågade jag min klient om han kunde ge

sin version. Då ställde han sig upp, lite vidlyftigt,
och halade upp den där guldmedaljen. ”Här ser ni
att jag är oskyldig” ropade han.
– Efter vissa palaver så kunde vi lägga fram be-

visningen som visade att han inte kunde ha gjort
det här. Då lämnar åklagaren salen, trots att det inte
är paus. När hon passerar mig skriker hon: ”Nu tror
du visst att du är Perry Mason”. Det var den värsta
reaktion som jag fått. 
Klienten frikändes.

Per E Samuelson anser att hans väg in i advo-
katyrket ”började med en riktig felsatsning”.
– Jag kom ju inhalkande via amerikansk film,

hade ingen jurist i släkten. Under utbildningen blir
man hjärntvättad till att tycka att det är finare att
vara affärsjurist än  brottmålsadvokat. De tjänar
mycket mer och sägs ha större och intressantare
uppdrag.  Jag tog intryck av det där.
Efter studier och tingstjänstgöring i Solna så bör-

jade därför Per E Samuelson på den tidens stora af-
färsbyrå Carl Swartling.  
– Det var jättetråkigt. Jag fick inte jobba med pro-

cesser utan bara sitta och skriva avtal på tjänste-
rummet. Under två år hade jag bara sammanlagt tio
minuter i en rättssal. 
1987 fick han sedan veta att Leif Silbersky sökte

nya medarbetare. Att i stället jobba för en av landets
mest kända och efterfrågade försvarsadvokater
lockade.  
– Jag började där samma år och stannade fram till

2002. 

Vad är det viktigaste du lärde dig av Leif Silbersky?
– Rent instinktivt tog han alltid klientens parti. Om
ett domslut gick klienten emot var han aldrig rädd
för konfrontation. Han bad aldrig om ursäkt eller
smörade för domare eller åklagare. Det tog jag in-
tryck av.  Resultatet är att jag har blivit en självstän-
dig advokat. En fri advokat

Vad lägger du i det begreppet?
– Många kollegor får sina jobb från domstolen.

Nu har jag nästan bara ekomål. 
De passar mig bra eftersom de 
är komplicerade.’’

t

82_97_Samuelsson  2015-03-02  16.28  Sida 87



88 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  1  |  2 0 1 5

STRAFF- & PROCESSRÄTT

PORTRÄTT |  PER E SAMUELSON

Många kollegor får sina jobb 
från domstolen. På det sättet 
blir man aldrig riktigt fri.’’
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På det sättet blir man aldrig riktigt fri. För sin försörj-
ning blir man beroende av att domstolarna skickar
förordnanden. Men med Leifs metod får man inte mål
från domstolen. De ringer aldrig upp och frågar. 

Har du aldrig blivit förordnad av en domstol?
– Jag kan inte komma på något fall där jag har blivit
det, nej. 

Men klienterna begär mig. På det sättet är jag
oberoende.  Jag behöver inte ta någon annan hän-
syn än till klientens bästa. Den här vägen leder ib-
land till konfrontation. Men på lång sikt leder den
också till självständighet. 

– Avgörande är ju naturligtvis att klienterna är
nöjda med det jag gör, och rekommenderar mig till
sina vänner och bekanta. På så sätt har jag fått en
egen plattform. 

Med hela Sverige som upptagningsområde kunde
inte Leif Silbersky ta sig an alla klienter som begärt
honom.

– Det gjorde att jag skickades runt på en mängd
olika mål. 

På så sätt blev Per E Samuelson specialiserad på
mål om ekonomisk brottslighet. 

– Jag blev uppskickad till ett jättestort ekomål i
Sundsvall, för att Leif helt enkelt inte kunde.  Klien-
ten hade blivit häktad.  Sen har det fortsatt av bara
farten.

– Nu har jag nästan bara ekomål. De passar mig
bra eftersom de är komplicerade. I andra brott, som
mord och våldtäkt, är det ofta ganska enkla sakför-
hållanden. Vem slog vem? Var hamnade kniven? I
ekomål är förutsättningen att du kan skatterätt och
bokföringslagen och att du vet hur affärslivet fun-
gerar. Det innebär att det finns mycket större ut-
rymme för att ge en alternativ bild av vad som hänt.
Och det utmanar. 

Det är oftast du och en handfull andra som anli-
tas i de större ekomålen.
– Ja, det är väldigt få händer som de här målen delas
på. Det är svårt att förklara varför. Man ser ju att det
gärna skulle bli fler kvinnor i den där branschen.
Det här är ett gubbvälde. men det kan hänga samman
med hur det ser ut i näringslivet.  Gubbar väljer
gubbar.

– Visst är det trist, en breddning vore välkom-
men. Men på senare år har det dykt upp fler kvinnor
i ekomålen. Christina Bergenstein på vår byrå till
exempel.  

Varför spricker ekobrottsåtal oftare än annan
brottslighet?
– De är mer komplicerade. Ofta kan man ha olika
syn på  saken men ett krogslagsmål handlar ändå
ofta om ett slag på käften eller en flaska i huvudet.
Det är svårt att hitta mer än ett alternativt händel-
seförlopp. I ekobrott är det annorlunda. 

– Det beror också på att Ekobrottsmyndigheten
generellt har gjort ett stort antal felsatsningar. De
siktar för högt upp.  De lever i villfarelsen att vd:ar i
börsnoterade företag håller på med brott, när de
egentligen är seriösa affärsmän.  

– EBM borde prioritera om sin verksamhet och
satsa mer på den klassiska ekobedragaren som
plundrar bolag.  

För att kunna vara oberoende av domsto-
larna krävs en hög profil offentligt. Per E Samuelson
har just nu en rad uppmärksammade mål. Under
våren företräder han den kontroversiella databasen
Lexbases ansvarige utgivare. Sedan tidigare före-
träder han – tillsammans med Thomas Olsson –
Wikileaksgrundaren Julian Assange. 

Sedan många år är han även en flitig debattör av
rättsfrågor. Det engagemanget började med O.J
Simpson-rättegången i mitten av 90-talert. Proces-

OM MENTORN LEIF SILBERSKY

Han bad aldrig om ursäkt 
eller smörade för domare 
eller åklagare.’’
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Advokat Leif Silbersky samtalar med den så kallade Londonsvenskens
ombud Per Samuelson vid häktningsförhandlingarna i november 1997.
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sen sändes direkt i CNN och andra nyhetskanaler. 
– Jag menade att man borde kunna göra samma

sak i Sverige. Som medborgare får man gå och titta
på offentliga rättegångar, varför kan vi inte ha en
enda stor rättssal som alla kan titta på, när inte
sekretessen förhindrar?
Samma dag som Dagens Nyheter publicerat ar-

tikeln bjöds han in till Aktuelltstudion.
– Jag insåg att man påverka genom att delta i de-

batten. 
Mest uppmärksammat blev ett inlägg i septem-

ber 2007, där Per E Samuelson menade att dom-
stolarna ”i nio fall av tio väljer att tro på kvinnorna
i våldtäktsmål”.”Det är omöjligt att lagstifta bort
att människor går på krogen, hamnar i säng och
sedan tvistar om samlaget var frivilligt eller inte”
fortsatte han.
– Då blev jag inte bara påhoppad av domare, vil-

ket jag är van vid.  Utan även av kollegor. De tycker
ofta inte att jag kan skriva på det sättet. 

Per E Samuelsonhar inte bytt uppfattning i frågan.
– Jag tyckte att det var rent uppseendeväckande

att kollegor kunde ha en annan ståndpunkt i frågan.
Alla försvarsadvokater ser det här fenomenet. 
När Advokatsamfundets generalsekreterare Anne

Ramberg i juni 2011 i flera sammanhang kritiserade
medierapporteringen om kungens festvanor så vak-
nade åter debattlusten hos Per E Samuelson. Uppgif-
ter från porrklubbsägaren Mille Markovic – som
sköts till döds i januari 2014 – hade till exempel av-
färdats av generalsekreteraren.
”Sveriges advokatsamfund har alltså offentligt

tagit kungens parti i kungaskandalen: Kungen
måste tala sanning! Och dömt ut kungens antago-
nister: Man kan inte lita på kriminella. Detta har
skett utan att vare sig bevis lagts fram eller rätte-
gång hållits.” skrev Samuelson, även denna gång i
Dagens Nyheter. 
– Det var ett riktigt magplask av Anne Ramberg,

säger han i dag.
– Advokatsamfundet  organiserar bland annat

landets förvarsadvokater. Vår roll är att vara tales-
man för en av de mest utsatta grupperna i samhäl-
let, de människor som staten säger har begått brott
Att då höra samfundets generalsekreterare uttala
sig i skuldfrågan utan rättegång, det var magstarkt.
Jag uppfattade att det blev ett svassande för kung-
ahuset och att Anne Ramberg glömde bort sin roll.
Det tyckte jag var värt att påpeka. 

Tillsammans med sin fruLena Ebervall, även
hon brottmålsadvokat, har Per E Samuelson på se-
nare år skrivit flera romaner som behandlar kända
svenska rättsfall. 
– På ett underhållande och lättläst sätt vill vi

föra ut hur svenska rättegångar funderar i prakti-
ken. Det finns egentligen inga svenska rättegångs-
filmer, därför gör vi det här i romanform.  Böckerna
har fallit väl ut, och då menar jag inte pekuniärt. FO
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Per E Samuelson har tillsammans med sin
fru Lena Ebervall på senare år skrivit flera
romaner som behandlar kända svenska
rättsfall. 
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Utan hur menar du?
– Den del av allmänheten som har läst dem är
översvallande och tycker att det är oerhört intres-
sant. När vi är ute på författarkvällar så är den
vanligaste frågan om det verkligen kan gå till
som vi beskriver, men efter Quick-affären har
folk fått  klart för sig att det kan bli totalt fel även
i Sverige. 

– Från juristbranschen verkar många domare
gilla böckerna. Det är intressant. Det visar hur
omedveten domarkåren är om det här fenomenet.

Hittills har tre romaner givits ut. Med förlaget
har de hittills kommit överens om ytterligare två. 

– Jag är den som sitter i arkiven och tar reda på
vad som hänt. Sen skriver jag ett råmanus, kapitel
för kapitel. Lena skriver om och gör skönlitteratur
av det hela. Därefter skickar vi texterna tio varv
mellan oss tills vi har en slutprodukt som är både
Ebervall och Samuelson. Den versionen har vi
båda skrivit. Ofta är det så att vi kan träta om vem
av oss som skrivit en bra mening. 

Fildelningsrättegången i Västmanlands tings-
rätt har avslutats. Per E Samuelson är försiktigt
optimistisk.

– I den här typen av mål är känslan av motvind
inte lika uttalad som när det är moraliskt väldigt
förkastliga gärningar som åtalats, som våldtäkt
och barnamord.  Där är viljan att klara upp brottet
är så stark att den riktas mot den som sitter åtalad.

Här så är det en mer neutral känsla. Den där ladd-
ningen saknas. 

Hur påverkas du när den inte finns där?
– Det är en känsla av lättnad. I ett mål där man
känner att alla är så fientliga emot klienten att det
skvätter över på försvararen så blir man visserli-
gen mer laddad – men också mer indignerad då
man märker att bärkraften i argumenten påver-
kas av en motvilja mot klienten. De påstådda
brottets hemskhet påverkar domstolens motta-
gande av ens argument.

Per E Samuelson är nöjd med förhöret av det
avslutande vittnet, en före detta polis som nu är
utredare vid Rättighetsalliansen, tidigare känt
som Antipiratbyrån. 

– Innan levde vi i tron att det här var ett väldigt
litet nätverk bestående av några glada amatörer i
Västerås. Nu har vi fått klart för oss att det här är
en stor ring som funnits i Norge och Sollentuna
sedan tidigare. Vittnesmålet gjorde klart att min
klient är en småhandlare i branschen. Tidigare
var ju attityden att han var en ganska central per-
son.  Där fick jag verkligen hjälp av honom. Men
många gånger har jag fått lära mig att det inte be-
höver gå bra i målet bara för att jag själv tycker
det. Vi målar vackra tavlor i rätten, sedan försvin-
ner de i domen. Det är försvarsadvokatens öde.  

”edward carson (1854-1935)  är
världens genom tiderna bästa ad-
vokat. Han är en idol. i dag är han
är mest känd för rättegången där
oscar Wildes åtalats för otillåtna
homosexuella kontakter. carson
företrädde den man som anklagat

oscar Wilde. i engelska advokat-
bokhandlar kan man köpa hans
klassiska korsförhör. av alla för-
svarsadvokater som nu är aktiva i
sverige så finns det många som är
duktiga, men det finns ingen ed-
ward carson.”

”Världens genom
tiderna bästa advokat” 

Vi målar vackra tavlor i rätten,
sedan försvinner de i domen.
Det är försvarsadvokatens öde.’’

4
öden från
svenska

domstolar
Läs om faLLen i böckerna på föLjande sidor t
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PORTRÄTT |  PER E SAMUELSON

Bakgrund: 1952 dömdes Kurt Haijby till åtta års
straffarbete för grov utpressning. Under lång tid
hade hovet betalat ut stora summor pengar till ho-
nom. Orsaken sades vara att Haijby annars skulle ha
avslöjat en homosexuell relation med kung Gustav V.

”En aprildag 2005 åkte vi ner till Riksarkivet i vårregnet.
Vi hade lekt med tanken på att skriva en bok och be-
stämde oss för att göra research om Kurt Haijby. När vi
började så hade jag bara en svag aning om vad Haijby-
affären handlade om. Men han liv var väl kartlagt under
1950-talet, då utpressningsrättegångarna mot honom
ägde rum. Sen är frågan om Haijby var en utpressare 
eller inte.  Åklagaren i målet skrev en bok där han drev
linjen att kungen och Haijby aldrig haft en relation vilket
är helfel - och vilket han måste ha vetat var just helfel. 
I Svensk Uppslagsbok och Nationalencyklopedin stod
att det numera anses tveksamt om de över huvud taget
haft en relation. ”Det här är inte klokt” tänkte vi, för i
grundmaterialet står det alldeles klart att Gustav V och
han haft en homosexuell relation. Kungens son, Gustav
VI Adolf, berättar själv om det i polisförhör. Ser man till
grundkällorna så är det alltså en självklarhet.

Vi insåg att det rörde sig om operation mörkläggning,
att man efter att Haijby dömts inte bara tar heder och
ära från honom utan också gör historieförfalskning à la
Stalin. Med ”Ers majestäts olycklige Kurt” ville vi skriva
om hur det verkligen låg till. 

När vi väljer tema för böckerna så fastnar vi för fall
som vi tror är representativa för hur det svenska rätts-
väsendet fungerar. Haijby var ingen oskyldig människa
men frågan är om han var utpressare eller om kungen
var hans sugardaddy. Man kan se det på olika sätt. ”

”Fallen 
är representa-

tiva för hur
rättsväsendet

fungerar”

” VI INSÅG ATT DET RÖRDE
SIG OM OPERATION
MÖRKLÄGGNING”

FO
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Kurt Haijbys relation med kung Gustav V behandlas i Lena Ebervalls och Per E
Samuelsons första bok.
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Bakgrund: Olle Möller, trefaldig svensk mästare i
terränglöpning, dömdes 1939 för dråp på 10-åriga stock-
holmsflickan Gerd Johansson och 20 år senare för mord på
34-åriga Rut Lind från Fjugesta. I båda fallen dömdes han
på indicier och mot sitt nekande. Olle Möllers öde skildras 
i boken ”Mördaren i folkhemmet”.

”När jag var liten, tidigt 60-tal, så minns jag att min mormor
var livrädd för olle Möller. Hon trodde att han skulle rymma
från fängelset och ta sig från Örebro till hennes bondgård på
Östgötaslätten och mörda henne. I början hade vi ingen aning
om ifall han var skyldig eller oskyldig. Det var väldigt svår att
göra research. Materialet var extremt omfattande. Det rör sig
om ett av Sveriges genom tiderna största brottmål. Handling-
arna var spridda i många olika arkiv, och jag tror att det hördes
ett par hundra vittnen. Men när vi sedan såg att polisen som-
maren 1959 lagt undan de avgörande bevisen så blev vi chock-
ade. De bevis som inte passade in i pusslet hade gömts undan
i en dammig kartong. 

Jag har inte satt mig in i Quick-fallet, men kan tänka mig att
det rör sig om samma mekanik. oavsett om det görs med flit
eller beror på enögdhet så tycker man att de uppgifter som
inte passar in i den egna teorin är irrelevanta.

Möller var förmodligen helt oskyldig och domen mot 
honom det svåraste rättsövergrepp vi sett.”

” DE BEVIS SOM 
INTE PASSADE IN 
I PUSSLET HADE
GÖMTS UNDAN I EN
DAMMIG KARTONG”

foto:tt

Olle Möller i korsförhör inför
rådman Österberg i decem-
ber 1940. Möller dömdes till
tio års straffarbete för mor-
det på tioåriga Gerd Johans-
son.
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PORTRÄTT |  PER E SAMUELSON

Bakgrund: Lars Tingström dömdes till livstids
fängelse för flera sprängningar i Stockholmstrak-
ten. Attentaten var riktade mot myndigheter samt
mot åklagarens bostad. Två personer dödades i då-
den. Tingström var vän med Christer Pettersson,
som av tingsrätten dömdes för mord på stats-
minister Olof Palme. 

”Det råder ingen tvekan om att Lars Tingström var hur
skyldig som helst.  I sitt rättshaveri var han en av Sveri-
ges farligaste personer.  Han skickade bomber till
Skatteverket och Kronofogden. han bombade åklaga-
rens hus och låg förmodligen bakom mordet på Olof
Palme. Värre kan det ju inte bli.

Vi har ställt samman korrespondens mellan
Tingström och Christer Pettersson på ett sätt som inte
gjorts tidigare. Sedan har vi skalat bort alla vittnen
som kommit fram efter det att Christer Pettersson
blev allmänt känd, då haglade det in falska vittnesmål.
Vi har bara tagit med de genuina vittnesmålen, de från
mordnatten. Då är intrycket övertygande:  I ett svagt

ögonblick säger Pettersson till Tingström ”får du livstid
ska jag döda Kungen och Palme”. Sen får Tingström
livstid – och Pettersson får syn på Palme precis efter
att han skaffat sig ett vapen.  I boken presenterar vi ett
nytt vapenspår, baserat på uppgifter som vi fått från
en säker källa inne på kåken.

Hade all den bevisning som vi tog fram legat på
hovrättens bord 1989, då hade Christer Pettersson bli-
vit fälld. Jag  kan inte 100-procentigt säkert säga att
det var Pettersson som gjorde det, men juridiskt hade
det räckt - det är jag helt övertygad om.

Med ”Bombmannens testamente” ville vi visa hur
samhället skapar ett monster. Genom att vara överni-
tisk, genom att stå på sig fast man har fel. Det började
med en skattetvist där Tingström hade rätt, men myn-
digheterna trakasserade honom. Som advokat stöter
man ju regelbundet på rättshaverister. Det börjar ofta
med att de har rätt, men sen slutar de ute i en husvagn
i skogen med aluminumfolie på huvet. Och i värsta fall
blir de en Lars Tingström. ”

” HADE ALL BEVISNING VI TOG FRAM LEGAT PÅ HOVRÄTTENS
BORD 1989 DÅ HADE CHRISTER PETTERSSON BLIVIT FÄLLD”

FO
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Lars Tingström fotogra-
ferad på kärnsjukhuset i
Skövde strax före sin död
i april 1993. 
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Bakgrund: Godsägaren Florence Step-
hens blev under 1950-talet offer för bedrä-
gerier som i medierna kallades Huseby-
skandalerna.  Hon hade tidigare utsett
prins Carl Bernadotte till sin arvinge. För
att begränsa de ekonomiska förlusterna
tvingades hon senare begära sig själv
omyndigförklarad. 

”Närmast ska vi skriva om hur rättsväsendet
behandlar överklassen. Vilka bevisregler är
det till exempel som gäller när en medlem ur
kungahuset blir åtalad? Florence Stevens på
Huseby utanför Växjö hade Smålands största
skogs- och blandbruk. Hon var troligen oäkta
dotter till Oscar II. Därför släpper hon in den
här prins Carl junior som ihop med några
andra ekobrottslingar lurar av henne pengar.
Men han friades senare. Åklagaren i målet
sa:”Det här är första gången som jag varit med
om att den som erkänner blir frikänd, fast 
bevisningen står som spön i backen. Det kan
man fråga sig varför.”

Nästa bok:

”VILKA BEVISREGLER 
GÄLLER FÖR KUNGAHUSET?”

Florence Stevens (1881-1979) fotograferad
av Legally yours Jan Reinerstam på Huseby
bruk 1978.
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NOTERAT

    

      
  

  

      
      
     

   

Begreppet ”grov organise-
rad brottslighet” måste få
sin legala definition.
Det menar justitiekans-

ler Anna Skarhed. I ett re-
missvar till en departe-
mentspromemoria om
”informationsutbyte vid
samverkan mot grov orga-
niserad brottslighet”
poängterar Skarhed att det

är nödvändigt att ta fram
en defininition – ur ett in-
tegritetsperspektiv.  Detta
eftersom det handlar om
en sekretesslättnad vid
myndighetssamarbete.
”Informationsutbyte av 
aktuellt slag ska därför en-
dast tillåtas för att beivra
särskilt allvarlig och sam-
hällsskadlig brottslighet”,

skriver Justitiekanslern.
Enligt promemorian

finns det definitioner av
grov organiserad brottslig-
het både inom EU och i FN.
En av definitionerna ly-
der”personer som handlar i
samförstånd i syfte att
begå ett eller flera brott
som kan föranleda fyra års
fängelse eller mer”.  

”Måste få
legal definition”

GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET
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NOTERAT

Det har blivit svårare för
fångar att spela poker. En-
ligt kriminalvården har
spelskulder på fängelserna
lett till allt grövre bråk.

Fängelserna Kumla, Sal-
berga och Hällby har börjat
samla in otillåtna kortlekar,
rapporterar Sveriges Radio.

– Folk kan inte bo kvar på
avdelningen utan tvingas
isolera sig, säger Kumlaan-
staltens kriminalvårdschef
Kenneth Gustafsson till SR.

Beslutet möter dock skarp
kritik: 

– Det är ju det helgerna
går ut på – att spela kort. 
Det är ett tidsfördriv som är
väldigt stort på de anstalter
jag har varit på, säger Jonas

Klinteberg, ansvarig utgi-
vare på fängelsetidningen
Filen till SR.

– Det kommer ju bara att
ta sig en ny väg. Man kan
väl spela sten-sax-påse om
tiotusen kronor också.

Kortspel förbjuds
på fängelser

Allt fler domstolar ändrar nu
sina rutiner för att försöka
få bort bilder av brottsoffer
på internet.

Ett fall som spelat
roll för beslutet är
det så kallade Ar-
bogamålet
2008. Där gjor-
des hela förun-
dersökningen
om morden på
två små barn
tillgänglig på nä-
tet.

Kalmar tingsrätt
lämnar numera endast ut
handlingar i form av pap-
perskopior, de tar även be-
talt för kopiorna. Det skriver
tidningen Östra Småland

som också redovisar att Ble-
kinge tingsrätt med flera
andra domstolar har fattat
liknande beslut. 

– Handlingarna är of-
fentliga, precis som

de ska vara, men
vi försvårar för
den som vill
publicera
framför allt bil-
der ur materia-

let, säger Conny
Jörneklint, lag-

man vid Kalmar
tingsrätt, till Östra

Småland. 
Även framöver kommer

nyhetsmedier att få del av
tingsrättens elektroniska
material.

Domstolarna ändrar
sina bildrutiner

08-679 19 30 • lawhouse@juristhuset.se

www.juristhuset.se

Juristhuset står på din sida som 
försvarare, målsägandebiträde 
och ombud. 

Med över 40 års erfarenhet och 
kunskap av brottmål har vi bästa 
möjlighet att tillvarata dina intressen 
i en utsatt situation.

98_99_Noterat  2015-03-02  17.03  Sida 99



100 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  1  |  2 0 1 5

STRAFF- & PROCESSRÄTT

CHRISTER DANIELSSON

FRÅN GEIJER 
TILL JOHANSSON

Lås Fång  
Legally yours krönikör Christer Danielsson har
läst en ny biografi om förre justitieministern 
Lennart Geijer. Samtidigt har han identifierat en 
av fråga som har potential att splittra regeringen:
kriminalpolitiken.K

R
Ö

N
IK

A
ADVOKAT OCH DELÄGARE
I ADVOKATBYRÅN FRANK
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 ngarne In

’’
KRIMINALPOLITIKEN ILLUSTRERAR
DEN SITTANDE REGERINGENS 
NÄRMAST UNIKT SVAGA STÄLLNING.
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intervjuas den socialdemokratiske
justitieministern i Aftonbladet. Han säger:
”I framtiden skall fängelsestraff bli något

mycket ovanligt i Sverige. Det är inte mänsk-
ligt att beröva folk friheten.”
Han säger också:
”Fängelser fyller sällan någon funktion.

Bara i ett fåtal fall då samhället måste skyd-
das mot farliga förbrytare kan det vara moti-
verat att ta till inlåsning. Cirka 90 procent av
alla förbrytare är vanliga normala människor
som behöver kontakt och mänsklig närhet.”
Och:
”Om vi prompt ska ha dem i fängelse, så får

vi tänka oss mindre anstalter med mera per-
sonlig, hemliknande atmosfär och kunnig
mänsklig personal.”
Uttalandena väcker ingen större uppmärk-

samhet; de är inte anmärkningsvärda i samti-
den.
Några år tidigare har han skrivit i sin dag-

bok:
”Nådeärendena är det intressantaste jag har.

Jag tar varje chans att befria människor från
fängelsevistelse.”
Samma år som justitieministern uttalade sig

i Aftonbladet kom Tage Danielssons film ”Släpp
fångarne loss, det är vår”, en populärkulturell
motsvarighet till ministerns kriminalpolitik.
Antifängelsefilm kallas den i Filminstitutets fil-
mdatabas. Tage Danielsson var – eller hade i
vart fall länge varit – socialdemokrat.
Det är andra (S)-tider nu. 

1998 beslutar riksdagen, på förslag av
den socialdemokratiska regeringen, att av-
skaffa halvtidsfrigivningen, vilket givetvis in-
nebär en avsevärd straffskärpning de facto.

2010 beslutar riksdagen, på förslag av
Alliansregeringen, om en generell skärpning av
straffen för allvarliga våldsbrott och om straff-
skärpningar vid återfall i brott. Socialdemokra-
terna – nu i opposition – stödjer förslaget.

2014 beslutar riksdagen, på förslag av
Alliansregeringen, om en lagändring som syf-
tar till att livstidsstraffet ska användas i be-
tydligt större utsträckning än på senare år och
vara normalstraffet för mord, inte bara använ-
das i undantagsfall som Högsta domstolen sla-
git fast några år tidigare. Socialdemokraterna
– fortsatt i opposition – stödjer förslaget.
Sedan några månader har vi åter en social-

CHRISTER DANIELSSON

1975

I FRAMTIDEN SKALL 
FÄNGELSESTRAFF BLI NÅGOT
MYCKET OVANLIGT I SVERIGE.

LENNART GEIJER,
socialdemokratisk justitieminister, 1975’’

ADVOKAT OCH DELÄGARE
I ADVOKATBYRÅN FRANK
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demokratisk justitieminister. Liksom parti-
kamraten 40 år tidigare är det en stillsam skå-
ning med akademisk framtoning. På twitter
skriver den nye justitieministern om lagänd-
ringen 2014:
”Det är faktiskt rimligt att mord med för-

svårande omständigheter, där till exempel off-
ret plågats, som regel ska ge livstid.”
Justitieministern som ville släppa fångarne

loss hette Lennart Geijer. Citaten ovan är häm-
tade från en nyutkommen, mycket läsvärd bio-
grafi om honom. Justitieministern i sittande
regering heter som bekant Morgan Johansson.
Det som hänt under de fyra decennier som

skiljer Geijer från Johansson är att Socialde-
mokraterna i praktiken har anslutit sig till
Moderaternas kriminalpolitik. Frågan är inte
längre om att släppa fångarne loss. 
Även de så kallade mittenpartierna – som

också var kriminalpolitiskt radikala på 70-
talet – har anslutit sig till moderat kriminal-
politik (som för övrigt i sig skärpts, särskilt på
senare år).
Resultatet har blivit en riksdag med ett

mycket brett, blocköverskridande stöd för
hårda tag mot brottsligheten, väsensskild från
den hållning som präglade Geijers gärning.
Lås fångarne in, är det förhärskande synsättet.
I själva verket är det bara de båda andra röd-

gröna partierna som ens tillnärmelsevis har
en kriminalpolitik som påminner om social-
demokraternas på Geijers tid. 
I Miljöpartiets reservation mot 2010 års la-

gändring uttryckte sig nuvarande statsrådet
Mehmet Kaplan på följande sätt:
”Enligt min mening saknas ett erfarenhets-

mässigt bevisat behov av att höja straffnivå-
erna för våldsbrott. /…/ Allvarliga våldsbrott
motverkas enligt min mening främst genom
brottsförebyggande arbete, genom en stärkt
välfärd och genom effektivt fungerande
brottsbekämpande myndigheters arbete.”
Och i Miljöpartiets partimotion inför 2014 års

livstidsreform hette det (också den undertecknad
av bland annat nuvarande statsrådet Kaplan):
”Vi anser därför inte att det finns stöd för re-

geringens påstående om ett behov av en ytter-
ligare straffskärpning för brottet mord. Det
enda reella behov vi har funnit är politiska
behov föranledda av kommande valrörelse och
ett behov av rättspolitisk profilering för vissa
politiska partier, med andra ord populism. Mot

denna bakgrund anser vi att riksdagen ska
avslå regeringens förslag.”
I regeringsarbetet blir avståndet mellan so-

cialdemokraternas och miljöpartiets kriminal-
politik rimligen problematiskt; en regering
måste ju vara enig när den lägger fram förslag. 
Kanske är det också därför som justitieminis-

ter Johansson under en frågestund i Riksdagen
i november 2014 uttalade att han inte avsåg att
”gå fram med några generella straffskräp-
ningar”. Nej, hur skulle det gå till med Kaplan
och andra miljöpartister runt regeringsbordet!
Trots detta är det troligt att riksdagen kom-

mer att besluta om ytterligare straffskärp-
ningar redan i år. De fyra Allianspartierna
har i en gemensam motion föreslagit skärp-
ningar av straffen för dråp, synnerligen grov
misshandel, grov misshandel, grovt rån, grov
utpressning, grovt olaga hot och grovt olaga
tvång. Det är väl närmast självklart att försla-
get får stöd av sverigedemokraterna, som ju
har en avsevärt strängare kriminalpolitik.
Således illustrerar kriminalpolitiken den

sittande regeringens närmast unikt svaga
ställning: Inte nog med att regeringspartierna
är inbördes djupt oense; en riksdagsmajoritet
bestående av Alliansen och Sverigedemokra-
terna kan när som helst utforma en politik
som regeringen sedan har att administrera.

’’
DET ÄR FAKTISKT RIMLIGT ATT MORD MED FÖR-
SVÅRANDE OMSTÄNDIGHETER, DÄR TILL EXEMPEL
OFFRET PLÅGATS, SOM REGEL SKA GE LIVSTID.

MORGAN JOHANSSON, 
socialdemokratisk justitieminister, 2014
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en 27 november 2014 fäll-
des Sverige i Europadomsto-
len för att ha kränkt rätten
att inte lagföras eller straffas

två gånger för samma sak (ar-
tikel 4 i tilläggsprotokoll 7 till

Europakonventionen). Målet gällde Lucky Dev
från Stockholm som åtalats för skattebrott –
anklagelser som hon sedan kom att frias ifrån.
Samtidigt hade hon påförts skattetillägg i en
parallell process som fortsatte även efter att
hon friats i skattebrottsprocessen. 

Högsta domstolen har tidigare anfört att
brytpunkten för när den som drabbats av den här
sortens dubbla förfaranden ska kunna beviljas
resning är den 10 februari 2009, då Europa-
domstolens dom i Zolotukhin-målet meddela-

des. Europadomstolen gör en annan bedöm-
ning – därför kan Dev-domen potentiellt
komma att få stor betydelse i ett stort antal fall
som avgjorts även före Zolotukhin-domen.
Spelplanen beträffande dubbla förfaranden i
skattemål ritas alltså om på nytt.

Lucky Dev drev tillsammans med sin man
två restauranger i Stockholm. Sedan Skatte-
verket funnit att hennes inkomstdeklaration
avseende inkomstår 2002 var för bristfällig för
att läggas till grund för hennes taxering be-
slutade Skatteverket att skönsmässigt höja
hennes inkomst av näringsverksamhet. Efter-
som Skatteverket beslutade om skönstaxering
påfördes Dev även skattetillägg. Skatteverkets
beslut överklagades till förvaltningsrätten

I höstas fällde Europadomstolen för mänskliga rättigheter 
Sverige för att ha straffat en företagare två gånger för
samma brott. Clarence Crafoord, vd för Centrum för 
rättvisa, var ett av företagarens ombud. Här skriver han om
målet –och hur det ritar om spelplanen. 
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CLARENCE CRAFOORD NY DOM FRÅN
EUROPADOMSTOLEN GER

NY SPELPLAN 
FÖR DUBBLA FÖRFARANDEN

I SKATTEMÅL

D
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som genom dom den 10 januari 2007 beslutade
att avslå överklagandet. Förvaltningsrättens
dom överklagades till kammarrätten som av-
slog överklagandet genom dom den 29 oktober
2008. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade
knappt ett år senare, den 20 oktober 2009, att
inte meddela prövningstillstånd och Skatte-
verkets beslut stod därmed fast.

Utöver denna skatteprocess åtalades Dev för
bland annat grovt skattebrott. Tingsrätten fri-
ade Dev från åtalet med hänsyn till att något
uppsåt inte kunde styrkas. Eftersom domen
inte överklagades vann den laga kraft den 8 ja-
nuari 2009.

Den 10 februari 2009 meddelade Europa-
domstolen i stor sammansättning (Grand Cham-
ber) dom i målet Zolotukhin mot Ryssland.
Genom detta avgörande klargjordes innebörden
av rätten att inte lagföras eller straffas två
gånger för samma sak enligt artikel 4 i
tilläggsprotokoll 7 till Europa-konventionen.
Den huvudsakliga frågan i målet var vad som
utgör samma gärning i Europakonventionens
mening. I avgörandet konstaterade Europadom-
stolen att en bedömning av denna fråga som
utgår från den inhemska rättsliga klassificer-

ingen riskerar att underminera rätten enligt ar-
tikel 4 i tilläggsprotokoll 7 till Europakonven-
tionen. I stället, anförde Europadomstolen, ska
en bedömning av frågan utgå från de fakta som
ligger till grund för gärningen. Enligt Europa-
domstolen ska härvid en bedömning av om det
är fråga om identiska fakta eller fakta som i allt
väsentligt är desamma göras samt om de fakta
som är för handen kan anses sammanlänkade i
tid och rum.

Med beaktande av domen i Zolotukhin-fallet
blir det tydligt att Dev, genom skatteprocessen av-
seende skattetillägg och skattebrottsprocessen,
hade varit föremål för två domstolsprocesser av-
seende samma sak, nämligen uppgiftslämnande i
sin inkomstdeklaration avseende inkomstår 2002.
Processerna pågick parallellt fram till och med
den 8 januari 2009 då skattebrottsprocessen vann
laga kraft. Därefter fortsatte skatteprocessen i yt-
terligare nio och en halv månad.

Mot denna bakgrund lämnade Dev i januari
2010 in ett klagomål till Europadomstolen där
hon bland annat gjorde gällande att hennes rätt
att inte lagföras två gånger för samma sak en-
ligt artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 till Europa-
konventionen hade kränkts.

Bara några månader efter att klagomålet ▶

Artikeln har tidigare
publicerats i 
Blendow Lexnova.

Fler expertkommentarer
finns hos
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lämnats in till Europadomstolen stod HD,
trots det klargörande rättsfallet från Europa-
domstolen i målet Zolotukhin mot Ryssland,
fast vid sin inställning att det svenska syste-
met vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet
med dubbla sanktioner (skattetillägg och
brottspåföljd) i två olika förfaranden mot en
och samma person var förenligt med Europa-
konventionen (se NJA 2010 s. 168 I och II). HD
motiverade sitt beslut med att det inte fanns
något klart stöd för att det svenska systemet
inte skulle vara konventionsenligt och att det
därför saknades underlag för att generellt un-
derkänna systemet med dubbla förfaranden.
HD:s dom var dock inte enhällig – två justiti-
eråd var skiljaktiga och ansåg att det svenska
systemet med dubbla förfaranden var ofören-
ligt med Europakonventionen med motiver-
ingen att en allmän domstols prövning av ett
åtal för skattebrott är ett nytt straffrättsligt
förfarande och alltså inte kan ses som samma
förfarande som det varigenom skattetillägget
beslutats eller som en del i detta. 

Avgörandet NJA 2010 s. 168 I och II ac-
cepterades sedermera inte av alla under-
instanser i Sverige. Knappt tre månader efter
HD:s avgörande NJA 2010 s. 168 I och II gick
till exempel Hovrätten för Västra Sverige i en
uppmärksammad dom emot HD och valde i
stället att, bland annat med hänvisning till mi-
noritetens bedömning i det nämnda avgöran-
det, underkänna det svenska systemet med
dubbla förfaranden och därmed avvisa ett åtal
för skattebrott. 

I ett pleniavgörande från den 11 juni 2013
ändrade HD sin tidigare praxis i frågan om
dubbla förfaranden på skatteområdet och gjorde
bedömningen att det svenska systemet vid orik-
tiga uppgifter i skatteförfarandet med dubbla
sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) i två
olika förfaranden mot en och samma person är
oförenligt med rätten att inte bli lagförd eller
straffad två gånger för samma brott enligt ar-
tikel 4 i tilläggsprotokoll 7 till Europakonven-
tionen och artikel 50 i Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna.

Pleniavgörandet är delvis ett resultat av EU-
domstolens dom den 26 februari 2013, Åker-
berg Fransson, angående en begäran om
förhandsavgörande från Haparanda tingsrätt. I

domen konstaterade EU-domstolen att princi-
pen ne bis in idem i artikel 50 i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättig-
heterna (som till innehållet i allt väsentligt är
överensstämmande med artikel 4 i tilläggs-
protokoll 7 till Europakonventionen) inte
utgör hinder för en medlemsstat att för samma
gärning först påföra ett skattetillägg och dä-
refter utdöma ett straff, förutsatt att den först-
nämnda sanktionen inte har straffrättslig
karaktär. 

Eftersom det är utrett att skattetillägg har
straffrättslig karaktär (jfr bland annat Europa-
domstolens dom den 23 juli 2002 i fallet Jano-
sevic mot Sverige) kunde den slutsatsen dras
från EU-domstolens dom att det svenska syste-
met vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet
med dubbla sanktioner (skattetillägg och
brottspåföljd) i två olika förfaranden mot en
och samma person strider mot principen ne bis
in idem och rätten att inte lagföras eller straf-
fas två gånger för samma sak.

Med anledning av det ändrade rättsläget har
HD beslutat att bevilja resning i mål där män-
niskor har utsatts för dubbla förfaranden av
det aktuella slaget och därmed drabbats av
kränkningar av rätten att inte bli lagförd eller
straffad två gånger för samma sak (se till ex-
empel NJA 2013 s. 746). Enligt HD infaller
brytpunkten för när rätt att beviljas resning,
som nämnts, den 10 februari 2009, då Europa-
domstolens avgörande i målet Zolotukhin mot
Ryssland meddelades.

HD menar att resning ska beviljas för domar
som har meddelats i strid med rätten att inte
lagföras eller straffas två gånger för samma
sak efter den 10 februari 2009, men inte för
tiden dessförinnan. Genom Europadomstolens
Dev-dom av den 27 november 2014 kan denna
brytpunkt nu komma att behöva justeras i ett
stort antal fall. 

Prövningen av Devs fall inför Europadom-
stolen handlade huvudsakligen om artikel 4 i
tilläggsprotokoll 7 till Europakonventionen.
Enligt artikeln får ingen lagföras eller straffas
på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat
för ett brott för vilket han redan blivit slutligt
frikänd eller dömd i enlighet med lagen och
rättegångsordningen i denna stat.KO
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CLARENCE CRAFOORD

’’
PRÖVNINGEN AV DEVS FALL INFÖR EUROPA-
DOMSTOLEN HANDLADE HUVUDSAKLIGEN
OM ARTIKEL 4 I TILLÄGGSPROTOKOLL 
7 TILL EUROPAKONVENTIONEN.
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Dev hänvisade i sin argumentation i Euro-
padomstolen bland annat till Zolotukhin-fal-
let och gjorde gällande att de två förfaranden
genom vilka hon både påfördes skattetillägg
och åtalades för skattebrott utgjorde två sepa-
rata och oberoende prövningar av samma gär-
ning och därmed stod i strid med principen ne
bis in idem. 

Enligt Dev skulle den andra processen ha
upphört så fort den första processen vann laga
kraft för att förhindra en kränkning.

Svenska staten vitsordade i målet inför Eu-
ropadomstolen att det var fråga om två pro-
cesser avseende samma gärning men bestred
att en kränkning av Europakonventionen var
för handen. Den svenska staten framhöll att
det andra förfarandet, skattebrottsprocessen,
vann laga kraft innan domen i Zolotukhin-fal-
let meddelades. 

Med hänsyn till att det svenska systemet
före Zolotukhin-fallet, enligt den svenska sta-
ten, inte kunde anses oförenligt med principen
ne bis in idem skulle staten frias. Statens ar-
gumentation i frågan inför Europadomstolen
är således i sak mycket lik den analys som HD
tillämpade i NJA 2013 s. 746.

Europadomstolen gör dock en annan be-
dömning av Zolotukhin-fallets betydelse för
frågan när brytpunkten då staten kan hållas
ansvarig för överträdelser av rätten att inte
lagföras eller straffas två gånger för samma
sak inträder. 

Europadomstolen konstaterar i Dev-domen
att Zolotukhin-målet inleddes hos Europa-
domstolen i april 2003 och gällde händelser
som hade ägt rum under 2002 och 2003.

Tingsrättsdomen i skattebrottsprocessen
vann laga kraft den 8 januari 2009, alltså näs-
tan precis en månad före det datum som Euro-
padomstolens dom i Zolotukhin-målet med-
delades. Det brott som åtalet i Devs fall avsåg
gällde händelser som hade ägt rum under
2003. 

Enligt Europadomstolen innebar de pa-
rallella processerna inte en överträdelse av ar-
tikel 4 i tilläggsprotokoll 7 till Europakonven-
tionen så länge som de fortfarande pågick och
alltså inte hade vunnit laga kraft. 

Men enligt Europadomstolen blev det fråga

om en kränkning när det ena förfarandet avse-
ende prövningen av brottet fortsatte sedan det
andra förfarandet avseende prövningen av
samma sak hade vunnit laga kraft, redan den 8
januari 2009 – alltså före det datum då domen
i Zolotukhin-fallet meddelades.

Genom att Europadomstolen i sin dom
konstaterar att praxis som tillkommit sedan
händelserna som är föremål för Europadom-
stolens prövning har ägt rum ska beaktas ges
rätten att inte lagföras eller straffas två gånger
för samma sak i praktiken en retroaktiv
tillämpning. Denna slutsats framstår som än
tydligare när man beaktar det förhållandet att
händelserna som utgjorde den gärning som
var föremål för prövningarna i det förevarande
fallet hade ägt rum redan år 2003 (omständig-
heterna som var föremål för prövning i Zolo-
tukhin-målet ägde för övrigt rum 2002 och
2003).

Till skillnad från hur den svenska staten ar-
gumenterade i målet (och HD i NJA 2013 s.
746) lade Europadomstolen alltså inte avgö-
rande vikt vid tidpunkten för när domen i Zo-
lotukhin-fallet meddelades vid bedömningen
av frågan om Dev hade blivit utsatt för en
kränkning av rätten att inte lagföras eller
straffas två gånger för samma sak.

Domen är dock inte enhällig i fråga om skä-
len för avgörandet. Tre domare är skiljaktiga i
detta avseende och anför att de inte delar ma-
joritetens uppfattning i fråga om den retroak-
tiva tillämpningen av Europadomstolens
praxis när det är fråga om sådana grundläg-
gande förändringar. Minoriteten finner det
stötande (disruptive) att anklaga nationella
domstolar som följer Europadomstolens
praxis för överträdelser av Europakonventio-
nen utan ”förvarning”. Enligt minoriteten är
det nödvändigt att hitta en bra balans mellan
förändring och flexibilitet å ena sidan och
rättssäkerhet å andra sidan.

Enligt Europadomstolen innebar de två
separata förfarandena som Dev utsattes för
inte en överträdelse av rätten att inte lagföras
eller straffas två gånger för samma sak så
länge som de båda fortfarande pågick. 

Europadomstolen betonade dock att skatte-
processen inte avslutades och att skattetilläg-

’’
EFTER ALLA TURER I FRÅGAN OM DUBBLA FÖRFARANDEN PÅ
SKATTEOMRÅDET RÅDER DET MED ANLEDNING AV EUROPA-
DOMSTOLENS DOM I FALLET LUCKY DEV MOT SVERIGE
EMELLERTID ÅTERIGEN VISS OKLARHET OM VI HÄR I 
SVERIGE LEVER UPP TILL VÅRA ÅTAGANDEN ENLIGT EU-
ROPAKONVENTIONEN PÅ DET SKATTERÄTTSLIGA OMRÅDET. 

▶
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get inte upphävdes efter det att skat-
tebrottsprocessen vann laga kraft utan all-
tjämt fortsatte under nio och en halv månad
fram till den 20 oktober 2009. Pga. detta blev
klaganden enligt Europadomstolens bedöm-
ning utsatt för en ny process avseende en
gärning som hon redan hade blivit slutligt
frikänd från. Mot denna bakgrund hade en
kränkning av artikel 4 i tilläggsprotokoll 7
till Europakonventionen ägt rum.

Europadomstolens dom medför att
HD:s ställningstagande i avgörandet NJA
2013 s. 746 om rätten till resning kommer i
nytt ljus – och kan behöva omprövas. HD:s
bedömning i avgörandet avseende frågan
om brytpunkten för när staten kan hållas an-
svarig för kränkningar av det aktuella slaget
utgår från det datum då domen i Zolotukhin-
fallet meddelades. Enligt Europadomstolens
dom är dock Zolotukhin-fallet inte avgö-
rande för när denna brytpunkt ska anses in-
träffa. Europadomstolen ger i stället fallet en
retroaktiv verkan och gör bedömningen att
en kränkning kan anses inträffa med stöd av
Zolotukhin-fallet redan för tiden innan av-
görandet kom. Mot denna bakgrund kan Eu-
ropadomstolens dom i fallet Lucky Dev mot
Sverige få stor betydelse för enskildas rät-
tigheter i skatteprocesser.
Frågor som uppkommer med anledning

härav är vilken relevans domen får för
lagstiftaren och för rättstillämparen. I SOU:n
Förbudet mot dubbla förfaranden och andra
rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet
(SOU 2013:62) berörs bland annat frågan om
systemet med skattetillägg och skattebrott
och hur denna fråga ska lösas på ett sätt som
inte sätter rättssäkerheten ur spel för en-
skilda. Ett alternativ som anges är att flytta
frågan om skattetillägg till allmän domstol
så att den bedöms tillsammans med brott-
målet. På så sätt blir det aldrig fråga om
dubbla förfaranden i strid med rätten att inte
lagföras eller straffas två gånger för samma
sak. Hur enskilda som har drabbats av
dubbla förfaranden ska kompenseras och
vilka som har rätt till resning eller en even-
tuell kompensation berörs dock inte när-
mare i SOU:n. 

Dev-domen ger inte klara svar på alla
frågor – och väcker dessutom nya. En fråga
som Dev-domen inte ger svar på är hur långt
tillbaka i tiden slutsatserna från Zolotukhin-
fallet ska ges retroaktiv tillämpning. I ett be-
slut från Europadomstolen den 14 september
2004 (Rosenquist mot Sverige) godkändes
det svenska systemet med dubbla förfaran-
den på skatteområdet. Innebär Europadom-
stolens dom att svenska domstolar ska
bortse från beslutet i fallet Rosenquist mot
Sverige och låta Zolotukhin-fallet ge rätts-
verkningar även för tiden dessförinnan?
Kanske kommer detta slutligen hamna i

Europadomstolens Grand Chamber. Domen
har ännu inte vunnit laga kraft och Utrikes-
departementet kan i skrivande stund inte
svara på om staten kommer att föröka få en
omprövning i Grand Chamber eller inte. Vil-
ken betydelse domen till slut får är därför
ännu inte helt klart.
Enligt färska uppgifter från Ekobrotts-

myndigheten och Åklagarmyndigheten har
resning med anledning av dubbla förfaran-
den hittills beviljats i 580 ärenden (se
www.dagensjuridik.se/2015/01/resning-i-
580-fall-efter-hds-beslut-om-dubbelbe-
straffning-ne-bis-idem).
Efter alla turer i frågan om dubbla förfa-

randen på skatteområdet rådet det med an-
ledning av Europadomstolens dom i fallet
Lucky Dev mot Sverige emellertid återigen
viss oklarhet om vi här i Sverige lever upp
till våra åtaganden enligt Europakonventio-
nen på det skatterättsliga området och det
ska bli spännande att se hur lagstiftare,
rättstillämpare (och ombud som företräder
enskilda) kommer att förhålla sig till Dev-
domen. 

Artikeln har tidigare publicerats i Blendow Lexnova.

Fler expertkommentarer finns hosKO
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DEV-DOMEN GER INTE KLARA SVAR 
PÅ ALLA FRÅGOR – OCH VÄCKER 
DESSUTOM NYA. ’’
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