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Political parties act in law and politics and have opinions that can be aligned along a law-politics 
dimension. The purpose of this thesis is to problematize and analyze the conceptualization of 
law and politics as distinctly separate phenomena by studying the law and politics dimension 
in Swedish parry politics. Specifically, it is a study of political parties’ views and arguments as 
regards core elements of the relationship between the individual and the state. The research 
problematizes knowledge about law and politics in the borderland between legal scholarship 
and political science.

To identify political parties’ views and arguments as regards law and politics the study contains 
their views and arguments as regards state use of concealed and coercive measures, legal aid 
and legislation for the protection of and support to victims of crime. In order to capture possible 
shifts in party positions the study covers the 20th century as regards the coercive measures and 
legal aid and a shorter period for legislation for crime victims. These cases are of central impor
tance in the field and are closely connected to the principles of protection and accessibility of 
the law as expressions of the principle of rule of law.

From the late 1970s the material revealed increasing concern for legal principles or values such 
as privacy, equality before the law, accessibility of the law, and the right of the individual to be 
secure from crime. These arguments were most forcefully made by the Liberal Party and the 
Left party, and this téndency remains strong. The dominant political party, the Social Demo
cratic Party, has had a noticeably unprincipled attitude as regards law and politics. The party 
seems to be navigating without any compass other than the finances of the state. As regards the 
Conservative Party, the analysis leads to almost the same conclusion. The most consistent par
ties on the law-politics dimension are the Liberal Party and even more the Left Party.

The relationship between law and politics cannot be described in terms of separation or boun
daries. On the contrary, there is an essential interaction and a mutual relationship. The politi
cal parties have in recent years drawn up programmes in the field of law and politics. In spite 
of that, it is hardly an overstatement to assert that legal issues as matters of principle do not 
occur frequently in preparatory documents preceding legislation. Yet the motives laid out in 
such documents have a significant influence on how legislation is interpreted.
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Förord

Ett gott liv är så mycket mer än arbete.
Liksom de flesta doktorander har även jag upplevt toppar och dalar 

under avhandlingsprocessen. Det mest omvälvande under de gångna åren 
är ändå inte arbetet i sig utan dramatiken i kollisionen mellan då och nu 
vilket paradoxalt nog förde med sig en enorm glädje.

Ett kunskapsområde som befinner sig i gränslandet mellan två disci
pliner är oerhört spännande. Samtidigt innebär ett sådant ämnesval svå
righeter i form av ifrågasättanden av ibland lite obestämd art. Ett gott 
arbete förutsätter en konstruktiv, inspirerande och jämlik miljö. Akade
min är kanske inte alltid optimal i dessa avseenden fastän delar av den 
kan vara det. I stort har den här avhandlingen tillkommit i en sådan miljö.

Det har varit mycket betydelsefullt att ha handledare som även i prak
tiken välkomnar tvärvetenskapliga ansatser. Jag riktar därför ett stort 
tack till professor Claes Sandgren vid juridiska institutionen, Stockholms 
universitet. Som biträdande handledare har docent Torbjörn Bergman 
vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, varit en stor till
gång långt utöver det tvärvetenskapliga inslaget. Ett stort tack till er båda 
för er tillit och ert brinnande intresse för området.

Ett alldeles särskilt och hjärtligt tack går till professor Åsa Gunnarsson 
vid juridiska institutionen, Umeå universitet, för att du kontinuerligt har 
läst manus och så osjälviskt har delat med dig av din kompetens genom 
konstruktiva synpunkter. Med stor värme tackar jag dig för att du i 
chefsrollen har varit såväl insiktsfull som pådrivande.

Jag vill även rikta ett särskilt tack till Monica Burman för alla värde
fulla diskussioner och kloka synpunkter samt till Lena Landström för be
tydelsefulla kommentarer. Ett stort tack går till Andreas Pettersson för ett 
roligt samarbete med korrekturet. Bland andra kollegor som på olika sätt 
har bidragit vill jag nämna Görel Granström, Ruth Mannelqvist, delta
garna vid institutionens genusrättsliga seminarium och sist, men inte 
minst, Karin Ågren. I arbetets slutskede kommenterade professor Joakim 
Nergelius arbetet vilket medverkade till en bättre framställning. Det
samma gäller Staffan Andersson, Magnus Blomgren, Jacob Christensen 
och Svante Ersson vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universi-
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tet. Jag vill också tacka Cynthia Kite vid samma institution för en kun
nig språkgranskning. De ekonomiska förutsättningarna har främst juri
diska institutionen, Umeå universitet, stått för, men även Söderbergska 
stiftelserna och Emil Heijnes stiftelse har bidragit.

Slutligen, för oförglömliga samtal, ovärderliga lärdomar, oemotstånd
liga perspektiv och oändlig generositet riktar jag, med en doft av basilika, 
ett innerligt tack till Anne-Marie Lindgren. Jag är mina syskon, Ulf och 
Susanne, evigt tacksam för att vi tillsammans bär erfarenheterna och 
minnena. Ett varmt tack går också till Malin, Mattias, Kristoffer, Agneta 
och Mats Henriksson för att ni alltid står mig nära samt Anita Nilsson 
för underbar vänskap.

Umeå i augusti, 2004 
Åsa Persson

6



Innehållsförteckning

AVDELNING I - GRÄNSLANDET MELLAN 
JURIDIK OCH POLITIK 13

1 Inledning 15
1.1 Syfte och avgränsningar 20
1.2 Metod och teori 21
1.3 Forskning på området 22
1.4 Disposition 24

2 Partierna i lagstiftningsprocessen 25
2.1 Allmänt om partier, partisystem och partifunktioner 25
2.2 Svenska förhållanden och förutsättningar 29

2.2.1 Partierna i partisystemet fram till år 1990 29
2.2.2 Partiernas utveckling och stöd på senare tid 33
2.2.3 Svenska särdrag 34
2.2.4 Partiernas bas i det angränsande samhället 36

2.3 En rättspolitisk dimension 39
2.4 Befintliga rättspolitiska program 41

3 Juridik och politik 46
3.1 Två angränsande discipliner 46
3.2 Diffus gräns 49
3.3 Tydligt samband 57
3.4 Relationen mellan juridik och politik 61

4 Det rättspolitiska begreppet 65
4.1 Rättspolitiska utsagor 65
4.2 Ett politikområde 69



4.2.1 Regeringsformens rättsstatliga komponenter 71
4.2.2 Politikområde i juridikens och politikens 

gränsland 73

5 Metodologiska utgångspunkter för den empiriska 
studien 77
5.1 Rättspolitiska områden, partier och undersökningsperiod 77
5.2 Textanalys och val av konfliktlinje 85
5.3 Material och viktning av dokument 90

AVDELNING II - TRE RÄTTSPOLITISKA 
FRÅGEKOMPLEX 95

6 Hemliga straffprocessuella tvångsmedel 97
6.1 Bakgrund 97
6.2 Straffprocessuella tvångsmedel 98

6.2.1 —Integritet, grundlagsskydd och kriminalisering 98
6.2.2 Principer för och reglering av tvångsmedel 100
6.2.3 Parlamentarisk kontroll 102

6.3 Tvångsmedlens utveckling i lagstiftningen 103
6.3.1 Utredningar 103
6.3.2 En fastare lagstiftning om tvångsmedel 104
6.3.3 Hemlig teleavlyssning och hemlig 

teleövervakning 105
6.3.4 Optisk övervakning 107
6.3.5 Buggning 109

6.4 Hemlig teleavlyssning, tele- och kameraövervakning 111

7 Partidebatten om buggning och annan hemlig 
övervakning 116
7.1 Partiernas utgångsläge 116
7.2 Hemlig teleavlyssning, tele- och kameraövervakning 119

7.2.1 1977 års lagstiftningsärende 119
7.2.2 1989 års lagstiftningsärende 122
7.2.3 1996 års lagstiftningsärende 128
7.2.4 Partiernas positioner och argument 131

8



7.3 Hemlig avlyssning med dold mikrofon 132
7.3.1 1975 års lagstiftningsärende 132
7.3.2 1989 års lagstiftningsärende 135
7.3.3 Partiernas positioner och argument 138

7.4 Sammanfattning 139

8 Den statliga rättshjälpen 141
8.1 Bakgrund 141
8.2 Privat rättsskydd 142
8.3 Rättshjälpsfrågans utveckling i lagstiftningen 145

8.3.1 Statlig rättshjälp åren 1920-1973 145
8.3.2 Statlig rättshjälp åren 1973-1997 148

8.4 Statlig rättshjälp 150
8.4.1 Statlig rättshjälp subsidiär till privat 151
8.4.2 Allmänna förutsättningar och andra 

begränsningar 152
8.4.3 Ärenden som inte omfattas eller som kräver 

särskilda skäl 153

9 Partidebatten om rättshjälp 156
9.1 Partiernas utgångsläge 156
9.2 Statlig rättshjälp subsidiär till privat 158

9.2.1 1973 års lagstiftningsärende 158
9.2.2 1983 års lagstiftningsärende 159
9.2.3 1988 års lagstiftningsärende 160
9.2.4 1997 års lagstiftningsärende 161
9.2.5 Partiernas positioner och argument 164

9.3 Allmänna förutsättningar och andra begränsningar 166
9.3.1 1973 års lagstiftningsärende 166
9.3.2 1983 års lagstiftningsärende 168
9.3.3 1988 års lagstiftningsärende 169
9.3.4 1992 års lagstiftningsärende 171
9.3.5 1997 års lagstiftningsärende 172
9.3.6 1999 års lagstiftningsärende 175
9.3.7 Partiernas positioner och argument 176

9.4 Ärenden som inte omfattas eller som kräver särskilda skäl 178
9.4.1 1973 års lagstiftningsärende 178
9.4.2 1976 års lagstiftningsärende 180
9.4.3 1979 års lagstiftningsärende 182

9



9.4.4 1983 års lagstiftningsärende 184
9.4.5 1988 års lagstiftningsärende 185
9.4.6 1997 års lagstiftningsärende 187
9.4.7 Partiernas positioner och argument 189

9.5 Sammanfattning 191

10 Lagstiftning till skydd for brottsoffer 195
10.1 Bakgrund 195
10.2 Brottsofferbegreppet 197
10.3 Det rättsliga brottsoffret 199
10.4 Brottsofferfrågans utveckling i lagstiftningen 202
10.5 Brottsskadeersättning 207
10.6 Stödperson och målsägandebiträde 209
10.7 Besöksförbud 211
10.8 Skydd på folkbokföringsmässig grund 214

11 Partidebatten om lagstiftning till skydd for brottsoffer 217
11.1 Partiernas utgångsläge 217
11.2 Brottsskadeersättning 219

11.2.1 1978 års lagstiftningsärende 219
11.2.2 1988 års lagstiftningsärende 222
11.2.3 1994 års lagstiftningsärende 223
11.2.4 2002 års lagstiftningsärende 225
11.2.5 Partiernas positioner och argument 226

11.3 Stödperson och målsägandebiträde 228
11.3.1 1984 års lagstiftningsärende 228
11.3.2 1988 års lagstiftningsärende 231
11.3.3 1991 års lagstiftningsärende 234
11.3.4 1994 års lagstiftningsärende 237
11.3.5 2001 års lagstiftningsärende 239
11.3.6 Partiernas positioner och argument 244

11.4 Besöksförbud 246
11.4.1 1988 års lagstiftningsärende 246
11.4.2 1990 års lagstiftningsärende 249
11.4.3 2003 års lagstiftningsärende 250
11.4.4 Partiernas positioner och argument 256

11.5 Skydd på folkbokföringsmässig grund 257
11.5.1 1991 års lagstiftningsärende 257

10



11.5.2 1998 års lagstiftningsärende 259
11.5.3 Partiernas positioner och argument 261 

11.6 Sammanfattning 261

AVDELNING III - RÖRELSER OCH MÖNSTER 
I DEN RÄTTSPOLITISKA DIMENSIONEN 263

12 Partiernas rättspolitik 265
12.1 Ett rättsvetenskapligt perspektiv 265

12.1.1 Straffprocessuella tvångsmedel 265
12.1.2 Statlig rättshjälp 271
12.1.3 Brottsoffer 276

12.2 Ett statsvetenskapligt perspektiv 280
12.2.1 Socialdemokratiska arbetarepartiet 281
12.2.2 Moderata samlingspartiet 282
12.2.3 Vänsterpartiet 284
12.2.4 Folkpartiet liberalerna 285

12.3 ”Följa John” 287

13 Avslutande analys och diskussion 291
13.1 Staten och medborgarna 291
13.2 Juridik och politik - behov av att tänja på gränserna 299

Summary 303 

Källförteckning 309 

Sakregister 336

11





AVDELNING I -
GRÄNSLANDET MELLAN 
JURIDIK OCH POLITIK





1 Inledning

Politiska partier är något som vanligen intresserar statsvetare men mer 
sällan rättsvetare.1 Denna rättsvetenskapliga avhandling analyserar emel
lertid politiska partier ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Partierna ses i 
denna avhandling som en del av det som inom juridiken omnämns som 
”lagstiftaren”. Den konkreta innebörden av begreppet lagstiftaren tolkas 
i regel som riksdagsmajoriteten2 eller, exempelvis, den Europeiska Unio
nens råd och Europaparlamentet.3 Den traditionella rättsdogmatiska 
metodens rättskällelära anvisar förarbeten som viktiga rättskällor men 
lagstiftningskedjan täcker allt från direktiv, offentlig utredning, remiss
förfarande, proposition, utskottsbetänkande och riksdagsskrivelser till 
själva lagtexten. Bortom lagstiftaren finns olika intressen, medier och 
opinioner. Men de politiska partierna är centrala i lagstiftningsprocessen 
och utövar i allt väsentligt den makt som riksdagen har.4 Först bestäm
mer sig partierna, därefter parlamentet.5 Partierna uppträder, agerar och 
redovisar sina ställningstaganden på en rad politikområden. Så är fallet 
exempelvis beträffande de bostads-, jordbruks-, utbildnings-, bistånds-, 
försvars-, flykting-, utrikes- och familjepolitiska områdena. Partiernas 
hemsidor uppvisar en mångfald av program, rapporter och liknande som 
uttryck för partiernas ståndpunkter i skilda sakfrågor. På snart sagt samt
liga politikområden har partierna utformat explicita och sammanhållna 
programförklaringar som gör det möjligt att ta del av partiernas syn. På

1 I den här avhandlingen använder jag stats- resp. rättsvetare för att kontrastera discipli
nerna och markera olika författares disciplinära hemvist.
2 Se t.ex. Nergelius 1997, s. 433 där innebörden av lagstiftaren anges som den tillfälliga 
riksdagsmajoriteten.
3 För att en rättsakt skall antas krävs det enighet mellan rådet och parlamentet (medbeslu- 
tandeförfarande), se art. 231 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
(EG-fördraget). Se Halvarson m.fl. 2003, s. 29.
4 Isberg 1999, s. 18.
5 Lewin 2002, s. 36.
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det politikområde som inrymmer rättspolitiska frågor har det dock sett an
norlunda ut.6

På vissa områden är dock partiernas ställningstaganden och argumen
tation inom rättspolitiken förhållandevis väl kända. Ett exempel gäller 
uppfattningen om att det behövs en särskilt inrättad författningsdomstol 
för att pröva föreskrifters grundlagsenlighet.7 Denna uppfattning före
träds vanligen av borgerliga partier.8 Ett argument kan vara att domsto
larna hellre är lojala mot lagstiftaren än fungerar som ett värn för enskil
das rättssäkerhet.9 En författningsdomstol bör i första hand kontrollera 
att regeringsformen (RF) respekteras, särskilt i fråga om de grundläg
gande fri- och rättigheterna.10 Juridisk kontroll i form av lagprövning11 

anses av vissa partier otillräcklig eftersom befintliga domstolar inte intar 
tillräcklig grad av självständighet. För flertalet rättspolitiska frågor saknas 
dock en lika omedelbar koppling till visst eller vissa partier liknande den 
beträffande författningsdomstol.

Lättillgänglig information om partiernas syn på centrala rättsliga frå
gor är en relativt sett ny företeelse. Det är därför inte lätt att identifiera 
deras ståndpunkter. Särskilt svårt är det att följa förändringar i deras syn 
över längre tid. Partiernas passivitet i det här avseendet är anmärknings
värd utifrån åtminstone två synpunkter. Den ena gäller den vikt som läggs 
vid de dokument vilka uppkommer under lagstiftningsprocessen och som

6 Det finns förvisso dokument av rättspolitisk karaktär där partierna behandlar enstaka 
sakfrågor. Ett exempel är moderaternas rapport Bättre rättssäkerhet för medborgarna från 
år 1986. Moderaterna definierar begreppet rättssäkerhet och anger åtgärder för att stärka 
den. Folkpartiets och vänsterpartiets rapporter är andra exempel som behandlas nedan.
7 En parlamentarisk kommitté skall utreda denna fråga, liksom lagprövningsrätten m.fl., 
se dir. 2004:96.
8 Folkpartiet kräver en svensk författningsdomstol vars domare utses av konstitutionsut
skottet. Domstolen skall granska samtliga lagförslags förenlighet med grundlagen samt 
ha makt att förkasta en föreslagen lag, se www.folkpartiet.se/fp/faq_brottslighet.shtml. 
2003-12-31. Se även kristdemokraternas senaste principprogram (motsvarande partipro
gram) antaget vid ordinarie riksting år 2001. Partiet förespråkar en författningsdomstol 
för att åstadkomma en effektiv prövning av lagars och andra författningars grundlags
enlighet. Partiet tänker sig även att domstolen skall pröva klagomål angående riktigheten 
av allmänna val och därmed sammanhängande frågor.
9 Strömberg 1988, s. 143 som menar att man hos HD finner ”en strävan att snart sagt 
till varje pris släta över brister i normgivningen.” Se dock Strömberg 1999, s. 204 där för
fattaren, utifrån ett större antal rättsfall, betonar respekten för grundlagen som en förut
sättning för stabiliteten i samhället varför det inte saknar ”betydelse, om samhällets 
normgivande och rättstillämpande organ bidrar till att vidmakthålla denna respekt.”
10 Sterzel 1991 (b), s. 92.
11 Här avses inte enbart prövning av lagar utan även författningar av lägre valör. Ström
berg använder normprövning, i stället för lagprövning, eftersom det språkligt omfattar 
föreskrifter på samtliga konstitutionella nivåer, se Strömberg 1988, s. 121.
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förmedlar ett partis, eller flera partiers, rättspolitiska uppfattning. Den 
andra är nära förbunden med den svenska lagstiftningsdoktrinen vilken 
legitimerat politikens företräde framför rättens. Enligt detta synsätt ses 
lagstiftning främst som ett medel i samhällets sociala och ekonomiska om
vandling.12 Det är knappast en överdrift att påstå att diskussionerna om 
principiella rättsliga spörsmål fortfarande är sparsamma, även om inlägg 
av rättspolitisk art allt mer förekommer i det offentliga samtalet. Frågor 
om lag och ordning, vilka i flertalet fall kan hänföras till det rättspolitiska 
området, är inte heller avgörande för väljarnas val av parti vid allmänna 
val.13 Hittills har inte frågan om de politiska partiernas rättspolitik rönt 
något större rättsvetenskapligt, eller för den delen statsvetenskapligt, 
intresse.

Även om ramarna för ett rättspolitiskt politikområde ter sig diffusa tar 
partierna trots allt och så gott som dagligen ställning till frågor av rätts
politisk art. Det är en nödvändighet med hänsyn till den roll partierna 
har i lagstiftningsprocessen. När de utövar lagstiftarfunktionen har ofta 
samverkan mellan två eller flera partier varit nödvändig, till följd av den 
parlamentariska situationen. Vanligen har en minoritetsregering, för 
att samla majoritet för sitt lagförslag, fått söka andra partiers stöd för att 
prestera en lagstiftningsprodukt.14 I särskilt hög grad gäller det lagstift
ning som av tradition bör samla så stor majoritet som möjligt, t.ex. 
grundlagsfrågor. Tidigare forskning har också visat att bestämmande för 
exempelvis RF:s utformning var inte enbart partiernas syn på sakfrå
gorna i sig, utan även partiernas egenintressen. Det gällde inte minst att 
verka för de lösningar som gav största möjliga maktposition för det egna 
partiet.15 Lagstiftningen och dess motiv kan därför ha förtecken som har 
litet eller knappt något samband alls med själva sakfrågorna. Maktspel 
och kompromisser har föregått många lagstiftningsprodukter.16 Proble
men skall dock inte överdrivas. Genom att lagstiftande majoriteter ofta 
samlas i det politiska mittfältet motverkar lagstiftningsprocessen för
modligen partiernas mest radikala lagförslag.17

12 Nygren 1998, s. 103.
13 Återkommande valundersökningar sedan år 1979 visar att ca 1-3 % av de väljare som 
röstade på något parti uppger frågor om lag och ordning som viktiga för partivalet. Mot
svarande siffror för sysselsättning, ekonomi, skatter och socialpolitik varierar mellan 
3-40 % under samma tidsperiod. Se Holmberg 2000, s. 114.
14 Generellt sett har länder som saknar krav på att en ny regering skall vinna en majori- 
tetsomröstning i parlamentet innan den tillträder (negativ parlamentarism), fler minori
tetsregeringar och kortare regeringsbildningsprocesser jämfört med länder med positiv 
parlamentarism, se Bergman 2003, s. 133 och 1995, s. 41.
15 Se t.ex. von Sydow 1989, s. 315.
16 Petersson 1996, s. 116.
17 Lewin 1996, s. 120 f. Jfr Eckhoff 1989, s. 45 och s. 61.
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För rättstillämpningen står lagstiftaren i fokus. I svensk rättstradition 
utgör förarbeten, näst efter skriven lag, och tillsammans med rättspraxis, 
den viktigaste rättskällan för att fastställa gällande rätt. För att förstå lag
textens innebörd krävs ofta en granskning av förarbetena. Rätten kan 
också ses i ett vidare historiskt och filosofiskt sammanhang vilket gör att 
det akademiska ämnet rättsvetenskap innefattar mer än tolkningar av 
gällande rätt, t.ex. rättssociologi, rättshistoria etc. Studier av rättspolitik 
kan också inbegripas.18

Ett akademiskt intresse för rättspolitik är viktigt bl.a. därför att ämnet 
rör konflikter mellan statsmakten och individen. I Sverige, liksom i många 
andra länder, förs en kontinuerlig diskussion om skilda aspekter på rela
tionen mellan stat och medborgare. En grov uppdelning kan göras mel
lan ett synsätt som betonar medborgarna som kollektiv i förhållande till 
staten och ett annat som sätter individerna främst. När medborgarna som 
kollektiv betonas följer inte sällan argument för en stor offentlig sektor 
och statlig intervenering. Folkvalda politiker anser sig ha mandat att med 
lagstiftning som instrument öka graden av rättvisa och jämlikhet i sam
hället. Domstolar och myndigheter skall inte utgöra en självständig 
juristmakt utan har att verkställa politikers beslut. Detta rättspositivis- 
tiska synsätt likställer gällande rätt med den beslutande majoritetsupp- 
fattningen. Eftersom makt och rätt sammanfaller med denna syn kan 
makten, i meningen politikermajoriteten, i princip fatta vilka beslut som 
helst.19 Den makt RF tillerkänner folkrepresentationen kan den inte av
hända sig varför maktdelning inte kan eller skall förekomma. Mer själv
ständiga domstolar som beaktar lagens förarbeten i lägre grad än vad som 
är fallet i Sverige, skulle medföra att tillämpningsmakten ökade medan 
riksdagens makt och inflytande i motsvarande mån skulle minska. Lag-

18 Peczenik 1999, s. 12 och Lauridsen 1974, s. 70 f. Se även Wahlgren 2002, s. 293 ff. 
om rättsvetenskapen som en mångfacetterad och pluralistisk verksamhet.
19 Jfr SOU 1973:73, s. 91 ”Ett krav på den grundlagsmässiga fri- och rättighetsregle- 
ringen är alltså att den inte får leda till hinder för vad som kan kallas den ordinära lagstift
ningen [...] Från en annan synpunkt sett innebär detta att man upprätthåller den för ett 
demokratiskt politiskt system grundläggande majoritetsprincipen.” Se även Strahl 2003, 
s. 152.
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stiftarens anda, eller regeringens avsikt med lagstiftningsärendet, sådan 
den kommer till uttryck i förarbeten skulle inte nå in i domstolarna.20 
Detta skulle vara oförenligt med folkrepresentationstanken.21

När i stället medborgarna såsom individer betonas framför kollektivet 
motiveras det bl.a. av att omfattande rättslig reglering medför risker för 
individens frihet. Rättsliga lösningar med individen i centrum och med 
hänsyn till rätten i stort, inklusive grundlagen, internationella regler m.m., 
ses som ett värn mot ett kollektivt intresse och statsmaktens politiska 
styrning. Den normativa grunden för rätten enligt detta synsätt har väx
lat från tid till annan.22 Ett modernt alternativ utgörs av historiebaserade 
normer med förankring i kulturarvet vilka bör eller kan dämpa en lagstif
tande majoritet.23 Folkrepresentationens makt bör med detta synsätt 
minska och juristmakten öka. I linje med detta framhålls bl.a. betydelsen 
av mänskliga rättigheter samtidigt som det konstitutionella rättighets- 
skyddet förstärks.24

När de nyss skisserade förenklade bilderna av statens förhållande till 
medborgarna med betoning på kollektivet eller individen överförs på 
svenska partier utgår vi möjligen ifrån att den första, där medborgarna 
som kollektiv i förhållande till staten betonas, är förbunden med parti
erna till vänster medan borgerliga partier hellre betonar individerna. Ett 
exempel på motsatsen gäller de socialistiska partiernas kriminalpolitiska 
uppfattning på 1970-talet där den s.k. vårdideologin stod i centrum. 
Brottslingen som individ stod i fokus medan borgerliga partier i stället 
betonade kollektivets skyddsbehov. Motsättningen, eller uppfattningen 
om en motsättning, mellan kollektiv och individ är både klassisk och 
fortfarande central i olika teorier och läror, inom t. ex. politisk idéhistoria 
och rättsfilosofi. Socialdemokratiska arbetarepartiet och Vänsterpartiet 
brukar hävda att individen gagnas av en stor offentlig sektor. Exemplet 
visar dock att partierna långt ifrån alltid följer en sådant förenklat schema

20 Se Frändberg 2001, s. 9 £ som beskriver omfattningen av användning av förarbeten i 
Sverige som internationellt unikt och menar att det är svårt att säga om någon förändring 
kommer att ske utanför området för EG-lagstiftningen. Se även Peczenik 1998-99, 
s. 466 som beskriver domstolars långtgående lojalitet mot lagstiftaren som en av de vik
tigaste oskrivna principerna bakom svensk rättspraxis. Se även Bernitz 1991, s. 35 £ 
angående den vikt som traditionellt tillagts förarbeten i Sverige och som saknar motsva
righet i en europeisk kontext.
21 Maktdelning är oförenlig med parlamentarismens princip eftersom den senare kräver 
att all makt skall ligga i folkrepresentationen, se Holmberg och Stjernquist 2003, s. 21.
22 Se Strahl 2003, s. 37, 92 och s. 137 om religiösa och i folksjälen boende normer.
23 Peczenik 1998-99, s. 468 ff. och Strahl 2003, s. 134.
24 Se Nergelius 1999 (b), s. 57 £ och Enzell 2004, s. 113 £
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som skisserats ovan. Det är därför troligt att en uppfattning om en obun
den lagstiftande majoritet inte alltid går hand i hand med en syn där 
medborgare som ett kollektiv skall betonas eller ha företräde framför 
individer. Det omvända torde för övrigt gälla; att en uppfattning om att 
den lagstiftande majoritetens beslutsrätt behöver begränsas inte alltid är 
nära förbunden med en syn där den enskilda medborgarens intresse sätts 
framför ett kollektivt intresse.

1.1 Syfte och avgränsningar
Huvudsyftet med avhandlingen är att problematisera och analysera före
ställningarna om hur juridik och politik kan avgränsas i förhållande till 
varandra genom en analys av den rättspolitiska dimensionen i svensk 
partipolitik. Med en rättspolitisk dimension avses partiernas syn på 
centrala rättsliga områden. Syftet omfattar tvärvetenskapliga inslag som 
problematiserar kunskaperna om det rättspolitiska politikområdet i gräns
landet mellan rätts- och statsvetenskapen. Den teoretiska utgångspunk
ten är att gränsen mellan juridik och politik inte kan tas för given, och 
vidare att partierna agerar på ett rättspolitiskt område och har rättspoli
tiska uppfattningar. Politikområdet rymmer ett brett spektrum av frågor 
varför en central uppgift är att bestämma områdets innehåll. Partiernas 
rättspolitiska ställningstaganden och argumenten för desamma identifie
ras genom en empirisk kartläggning och studie av deras ställningstagan
den under en längre tidsperiod beträffande hemliga straffprocessuella 
tvångsmedel, statlig rättshjälp och den traditionella brottsofferlagstift
ningens skydd och stöd till brottsoffer. Urvalet har gjorts mot bakgrund 
av att frågorna är centrala för området, de har diskuterats under lång tid, 
är kontroversiella och de ligger inte alltför nära varandra sakligt sett. De 
kriterier som har styrt urvalet av dessa tre frågekomplex diskuteras vidare 
i kapitel 5.

Syftet avgränsas inte enbart genom urvalet av frågekomplex, utan 
även genom att det inte omfattar frågan om varför partierna först på 
senare tid har utarbetat rättspolitiska program. I det avslutande kapitlet 
återkommer jag dock till denna fråga. En annan avgränsning utgörs av 
att studien omfattar Socialdemokratiska arbetarepartiet, Moderata sam
lingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Vänsterpartiet. Detta urval, den 
empiriska avgränsningen, begreppsapparaten och de metodologiska 
övervägandena presenteras och motiveras närmare i följande avsnitt i 
detta kapitel och i kapitel 2-5.

I den här avhandlingen är det nyanserna bortom ett förenklat sätt att 
beskriva de politiska partierna, den avidentifierade lagstiftaren, som är
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av intresse. Respektive partis syn, där partiernas rättsliga argument och 
tankesätt lyfts fram, kan därför avvika från lagstiftarens, som i Sverige 
inte sällan utgörs av en kompromiss. En avhandling av det här slaget ger 
ökad kunskap om, och förståelse för, partiernas roll i lagstiftningsproces
sen, själva lagstiftningen samt de motiv som ligger till grund för olika 
lagstiftningsakter. Med rätten avser jag såväl de genom lagstiftning och 
rättstillämpning kodifierade rättsreglerna som generella och oprecisa prin
ciper, t.ex. skönsregler, generalklausuler, standarder, riktlinjer, allmänna 
rättsgrundsatser, tumregler, vägledande normer m.m.25 Redan mot den 
här bakgrunden blir föreställningen om juridik och politik som klart 
avgränsade områden problematisk. Den här avhandlingen är ett bidrag 
till, och ett klargörande av, förhållandet mellan dessa områden.

1.2 Metod och teori
I kapitel 2-5 utvecklar jag teori- och metodval samt motiverar de empi
riska avgränsningarna. Några grundläggande riktlinjer bör dock nämnas 
redan här. De rättspolitiska områdena har valts utifrån RF:s skydds- 
och rättstillgänglighetsprinciper såsom uttryck för konstitutionens rätts
statliga ideologi, vilken omfattar åtminstone fyra fundamentala värden; 
rättslikhet, rättssäkerhet, rättstrygghet samt rättstillgänglighet.26 Den 
valda konfliktlinjen bygger på den motsättning som ofta finns beträffan
de statens relation till medborgarna, där antingen den enskilda individen 
eller medborgarna som kollektiv kan betonas. Teoretiska utgångspunkter 
utgörs av statsvetenskapliga teorier om partier och rättsteoretiska resone
mang om juridikens innehåll samt avgränsningar i förhållande till poli
tik. Den empiriska undersökningen av partiernas rättspolitiska ställ
ningstaganden sträcker sig över en relativt lång period. Detta motiveras 
av att jag vill fånga förändringar i partiernas uppfattningar över en längre 
tidsperiod.

25 Se Strömholm 1996, s. 234 ff.
26 Frändberg 1996, s. 26 ff.
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1.3 Forskning på området
Rättspolitiska frågor befinner sig i gränslandet mellan juridik och politik. 
Såväl rättsvetenskaplig som statsvetenskaplig forskning har ägnat detta 
fält ringa uppmärksamhet. Politik är det gemensamma undersöknings- 
föremålet för statsvetenskaplig forskning där det centrala är maktutöv
ning och inflytande, medan partierna och deras roll i lagstiftningsproces
sen inte sällan kommer i skymundan. Traditionellt har statsvetenskaplig 
forskning lagt tonvikten på institutionella förhållanden i allmänhet och 
det som uppfattas som staten i synnerhet. Disciplinen hålls samman av 
ett intresse för den politiska verksamheten där särskilt de institutionella 
dragen i politisk verksamhet har analyserats. I efterkrigstid har studie
objekten vidgats från parlament, regeringar, presidenter och kungar till 
mer informella aktörer såsom väljare, grupper, intressen, organisationer, 
massmedia, byråkrater, kvinnor, minoriteter och även politiska partier. 
Andra nivåer för politik, t.ex. mellanstatlig, delstatlig och lokal nivå, är 
intressanta liksom andra delar av den politiska processen än själva riks
dagsbehandlingen. Sådana exempel är väljarnas beteenden, rekrytering, 
opinionsbildning, förvaltning och utvärdering. Ämnet vidgas ytterligare 
genom att fler politiska system analyseras. Intresset för författningsfrågor 
har ökat markant under senare tid i takt med auktoritära regimers 
utveckling till demokratier, därmed sammanhängande förändringar av 
regelsystemen samt ett ökat intresse för mänskliga rättigheter och intres
seorganisationers rättsliga ställning.27 Numera ingår också feminism och 
diskursanalys i den statsvetenskapliga analytiska arsenalen.28

Svensk forskning om rättspolitiska frågor har ofta koncentrerats till 
skilda institut och fenomen med annan utgångspunkt än politiska par
tier. Inom rättsvetenskaplig forskning kan nämnas Wiweka Warnling- 
Nerep, Kommuners lag- och domstolstrotsP Joakim Nergelius har i ett fler
tal bidrag haft en rättpolitisk ansats.30 Även Kjell Å. Modéer har berört 
rättspolitiska frågor, särskilt beträffande domare och domstolar.31 I För
fattning i utveckling1 behandlar Fredrik Sterzel ett flertal rättspolitiska 
frågor. Ingrid Helmius avhandling Polisens rättsliga befogenheter vid spa
ning rör ett rättspolitiskt område.33 Ytterligare ett exempel är Lagrådet och

27 Ruin 1990, s. 1 ff.
28 Ett exempel är Wendt Höjer 2002, som behandlar synen på våld och sexualitet i den 
svenska demokratin.
29 Warnling-Nerep 1995.
30 Se t.ex. Nergelius 1999 (b) och 1999 (a).
31 Modéer 1996.
32 Sterzel 1998.
33 Helmius 2000.
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den offentliga rätten 1999—2001 av Rune Lavin.34 Inom kriminologin har 
Jan Flyghed vid ett flertal tillfällen berört rättspolitiska frågor, t.ex. 
Laglöst land?5 Brottsbekämpning— mellan effektivitet och integritet: krimi
nologiska perspektiv på polismetoder och personlig integritet och Rättsstat i 
kris. Spioneri och sabotage i Sverige under andra världskriget?7 Bland stat
vetenskapliga bidrag kan nämnas Karl-Göran Algotsson, Medborgarrät
ten och regeringsformen. Debatten om grundläggande fri- och rättigheter i 
regeringsformen under 1970-talet och Lagrådet, rättsstaten och demokra
tin under 1900-talet, Barry Holmström, Domstolar och demokrati. Den 
tredje statsmaktens politiska roll i Englandy Frankrike och Tyskland 40, Jonas 
Nordquists studie om Domstolar i det svenska politiska systemet och 
Urban Strandbergs Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962— 
1994,42 Ytterligare statsvetenskapliga exempel är Olof Peterssons Rätts
staten —frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik43 och Torbjörn 
Vallinders arbeten om tryckfrihet och det svenska jurysystemet.44

På nordisk nivå finns ytterligare exempel. I Norge har rättsvetaren 
Torstein Eckhoff berört rättspolitiska frågor45 liksom Eivind Smith 
genom bl. a. Hoj esterett og folkstyret?6 Även historikern Jens Arup Seip 
har berört området genom bidrag som Rettsstaten. En studie i begrepsdan- 
nelse og begreps förvirring?7 I Finland kan statsvetaren Dag Anckar, Rätt 
och politik: Lnläggpå ett gränsområde?^ nämnas. I Danmark är det främst 
rättsvetaren Alf Ross som har ägnat sig åt forskningsområdet genom t.ex. 
On Law and Justice?9

Sammantaget tyder de nämnda bidragen på att det inte enbart är i 
analysen av staten som rättsvetenskap och statsvetenskap ligger nära var
andra, utan att också en rad andra intresseområden förenar.

34 Lavin 2001.
35 Flyghed och Hörnqvist (red.) 2003.
36 Flyghed (red.) 2000.
37 Flyghed 1992.
38 Algotsson 1987.
39 Algotsson 1993.
40 Holmström 1998.
41 Nordquist 2001.
42 Strandberg 1998.
43 Petersson 1996.
44 Vallinder 2000 och 1971.
45 Eckhoff 1989.
46 Smith 1993.
47 Seip 1988.
48 Anckar (red.) 1983.
49 Ross 1938.
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1.4 Disposition
Avhandlingen är uppdelad på tre avdelningar. Den första består av de 
första fem kapitlen där syfte, metod och teori presenteras. I kapitel 2 
kontextualiseras de svenska partierna utifrån tillgänglig litteratur. I fokus 
står de partier som omfattas av denna studie, men även andra omnämns. 
Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av partiernas interna rättspoli- 
tiska material. De rättsteoretiska försöken att uppställa en gräns mellan 
juridik och politik problematiseras i kapitel 3. Kapitel 4 ägnas i sin 
helhet till att närmare dra upp riktlinjerna för det rättspolitiska politik
området. Det sker genom att kontrastera den traditionella rättsveten
skapliga förståelsen av det rättspolitiska begreppet mot hur det kan an
vändas för att empiriskt studera rättspolitik. I kapitel 5 anger jag de 
metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för den empiriska 
studien.

Den andra avdelningen motsvarar kapitel 6-11. De sex kapitlen är 
strukturerade på följande sätt. I kapitel 6, 8 och 10 ritar jag i stora drag 
ut den rättsliga kartan avseende lagregleringen av hemliga straffprocessu- 
ella tvångsmedel, statlig rättshjälp samt skydd och stöd till brottsoffer. 
Denna karta styrs främst av vilka frågor partierna aktualiserar i samband 
med olika lagstiftningsärenden, och återkommer således i analysen av 
den partipolitiska argumentationen och värdegrunden, vilken följer i 
avdelningens återstående kapitel 7, 9 och 11. Den här strukturen mot
svarar de skilda metodologiska ansatserna för å ena sidan kapitel 6, 8 och 
10 samt å andra sidan kapitel 7, 9 och 11.1 de senare kapitlen finns följ
aktligen resultaten av studien i form av partiernas positioner och argu
ment. Kapitel 7, 9 och 11 avslutas med en sammanfattning. I avhandlin
gens andra avdelning har den lagstiftning som har trätt i kraft före den 1 
juni år 2004 beaktats. I stället för att skriva ut partiernas fullständiga 
namn använder jag omväxlande följande namn och vedertagna förkort
ningar: socialdemokraterna (s), moderaterna (m), folkpartiet (fp), vänster
partiet (v), kristdemokraterna (kd), centerpartiet (c), miljöpartiet (mp) 
och ny demokrati (nyd).50

Avhandlingens tredje avdelning omfattar kapitel 11 och 12. Det förra 
visar partiernas rörelser inom den rättspolitiska dimensionen, medan det 
senare kapitlet innehåller en analys av avhandlingens samlade resultat 
genom en återkoppling till förhållandet mellan juridik och politik samt 
den valda konfliktlinjen. Kapitlet avslutas med en diskussion om tänk
bara forskningsfrågor som har väckts under arbetets gång.

50 Även om det i partidebatten i kap. 7, 9 och 11 är de fyra förstnämnda partierna som 
analyseras finns övriga partier med i diskussionen om det svenska partisystemet.
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2 Partierna i lagstiftningsprocessen

2.1 Allmänt om partier, partisystem och 
partifunktioner

En modern demokrati innebär folkligt styre via partier. Fastän sociala 
rörelser och organisationer som kvinnorörelser och miljöorganisationer, 
också påverkar samhället är politiska partier centrala i den offentliga 
beslutsprocessen.1 I detta kapitel gör jag inledningsvis en allmän översikt 
över några vanliga partimodeller. Detta åtföljs av en närmare diskussion 
om de svenska partierna och deras särdrag. Därefter följer en genomgång 
av de viktigaste politiska dimensionerna med exempel från statsveten
skaplig forskning där partierna har placerats in i vänster-högerdimensio- 
nen, men även i andra dimensioner. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 
svenska rättspolitiska program.

Ett parti kan definieras på många sätt.2 I statsvetenskapliga arbeten 
anses ett parti vanligen vara varje politisk gruppering som deltar i val och 
därigenom förmår tillsätta kandidater till offentliga förtroendeposter. 
Detta särskiljer partier från andra företeelser.3 Kravet på att gruppe
ringen deltar i val utgår alltså från att den verkar i en demokrati. En 
bestämning av ett parti enligt ovan kan också sägas vara en minimidefi- 
nition. Det finns teoretiska utgångspunkter som beaktar andra aspekter. 
Ett radikalt exempel på detta är en marxistisk definition enligt vilken ett 
parti är en organisation som företräder en social klass eller fraktion av 
klass eller allians av klasser och skikt i dessas kamp med andra klassers 
politiska och ekonomiska organisationer om makt och inflytande över 
statsapparaten.4 Någon sådan teori anläggs inte i denna avhandling, utan 
jag tar RF:s definition av parti, enligt 3:7 1 st., som utgångspunkt. Med 
parti avses enligt denna legaldefinition ”varje sammanslutning eller grupp 
av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning.”

1 Bäck och Möller 2003, s. 23 och s. 161 samt Petersson m.fl. 2000, s. 116 f.
2 Se Petersson m.fl. 2000, s. 20 ff. för en översikt av olika partibegrepp.
3 Sartori 1976, s. 64.
4 Berntson 1974, s. 16.
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Även med RF:s definition som grund för en studie är ”partier” en 
mycket heterogen grupp. De förekommer i många olika kontexter och är 
organiserade på olika sätt. För att förstå partier har statsvetare därför 
konstruerat idealtyper som betonar olika aspekter hos partierna, men i 
verkligheten omfattar partierna vanligen flera av dessa. Med hjälp av 
sådana analytiska konstruktioner indelas partierna efter kriterier som 
mål, struktur, ideologi, socialt underlag, medlemskap, arbetsmetod m.m. 
Idémässiga kriterier är särskilt vanligt förekommande och följaktligen 
är indelningar i vänster- och högerpartier, borgerliga och socialistiska 
partier samt liberala, konservativa, socialistiska, kommunistiska och 
fascistiska partier troligen de mest kända. Sådana grupperingar bottnar 
vanligen i historiska konflikter mellan kommunistiska partier och social
demokrati, arbetarpartier och borgerliga, liberala och konservativa, 
agrara och industriella intressen, konservativa och radikala samhälls
förändringar samt småborgerliga missnöjespartier och förespråkarna för 
välfärdsstaten. Om i stället socialt underlag används som kriterium görs 
en åtskillnad mellan arbetar-, medelklass- och bondepartier. En annan 
vanlig distinktion är den mellan mass- och kaderpartier vilken bygger på 
partiernas organisationsstruktur. De nu nämnda modellerna kan för icke 
initierade förefalla aningen esoteriska, men för att förstå partier kan det 
vara bra att känna till dessa indelningar samt de modeller som används 
för att fånga deras utveckling.5

När de moderna partierna utvecklades beskrevs en del som masspar- 
tier. Masspartimodellen innebär att partierna har en välutvecklad och 
permanent organisation såväl lokalt som nationellt. Medlemmarna bidrar 
med ideellt arbete och kampanj medel. En viktig funktion för masspar- 
tiet är att fostra sina medlemmar och erbjuda en beskrivning av samhäl
let samt ge en vision om ett bättre samhälle och hur detta kan realiseras. 
Masspartierna uppstod i konflikt till kaderpartierna vilka organiserades 
kring inflytelserika personer med omfattande kontaktnät. Innan politisk 
demokrati och allmän rösträtt infördes var det vanligt att sådana partier 
grupperade sig kring personer som redan hade plats i beslutande poli
tiska församlingar. Till skillnad från masspartiet har dessa en lös organi
sation och ett fåtal medlemmar. I modernare versioner betonas hur väl
bärgade element finansierar valkampanjer vilka organiseras av experter.6 
Efter andra världskriget blev det vanligt att tala om en tredje partityp;

5 Bäck och Möller 2003, s. 18 f. Jfr Petersson m.fl. 2000, s. 36.
6 Bäck och Möller 2003, s. 19 f. Ytterligare indelningar kan göras. Totalitära partier 
utgör, med undantag för västerländska demokratiska kommunistpartier, en egen kategori 
och omfattar kommunistiska och fascistiska partier.
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”catch-all” partiet. Enligt denna modell hade partierna nu utvecklats till 
stora organisationer som alla eftersträvade största möjliga andel medlem
mar och största möjliga andel röster i allmänna val. Däremot hade den 
ideologiska hemvisten tonats ned och partierna hade blivit alltmer lika 
varandra.7 På 1990-talet kom så tesen om ”kartell-partiet”. I takt med en 
fortsatt avideologisering hade partierna tappat medlemmar och graden 
av intern demokrati hade minskat. Detta hade ersatts med statlig finan
siering av partierna och partiledningar som inte längre behövde bry sig 
om partiorganisationen utan kunde föra kampen om regeringsmakten 
som statligt finansierade heltidspolitiker. På så sätt har partierna gått i 
kartell med staten.8

Internationell empirisk partiforskning har visat att de politiska parti
erna har problem eftersom andelen väljare vilka ser sig som partihängare 
ständigt minskar, samtidigt som partiernas medlemsantal sjunker. Dess
utom har partierna mötts med ett alltmer utbrett politikerförakt och 
misstron mot partierna har ökat. Den svenska utvecklingen går i samma 
riktning som den jämförande internationella utblicken. Allt sedan 1980- 
talet har de väljare som uppfattar sig själva som anhängare av ett parti 
minskat. I fall de svenska partierna fortsätter att tappa medlemmar i 
samma takt som under de senaste tio åren, når partiernas medlemstal 
nollstrecket omkring år 2012-13.9 Samtidigt diskuteras graden av pro
blem. En uppfattning är att moderna partier är kartellpartier och att ett 
minskande medlemsantal och sjunkande förtroende utgör tecken på en 
verklig kris. Andra hävdar att kartellmodellen kan beskriva en tendens 
men att den i de flesta länder inte utgör en korrekt beskrivning av 
moderna partier. Inte heller är partiorganisationerna döda utan de för
mår fortfarande locka medlemmar, och partiledningarna måste även i 
dag vara lyhörda för opinionen inom sina partier. Dessutom finns det 
tecken på att den nedåtgående trenden har vänt eller i vart fall stannat av. 
De flesta som forskat i frågan verkar emellertid vara överens om att de 
politiska partierna fortfarande är viktiga aktörer.10

Kunskap om olika typer av partier och partisystem ger en generell för
ståelse av partiernas utveckling. För att kunna beskriva ett partisystems 
kännetecken krävs kunskap om antalet partier, om de partier som ingår 
i systemet och den omgivning som partisystemet befinner sig i. I två 
skilda partisystem där antalet partier är detsamma kan nämligen skillna-

7 Bäck och Möller 2003, s. 233.
8 Bäck och Möller 2003, s. 141.
9 Holmberg och Oscarsson 2004, s. 258 samt Petersson m.fl. 2000, s. 111.
10 Se Webb 2002, s. 7 för slutsatsen att partierna av de flesta anses viktiga.
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derna vara större än likheterna, exempelvis beroende på att partiernas 
omgivande miljö skiljer sig åt. När det gäller partisystem görs en åtskill
nad mellan enparti- och flerpartisystem, där det senare omfattar två eller 
många partier. En någorlunda rättvisande bild av ett partisystem kräver 
alltså kunskap om bl.a. partierna själva, de regler eller villkor som be
stämmer statens struktur, politisk kultur, valsystem och även partiernas 
relationer till andra maktstrukturer.11

En mycket viktig omgivande faktor är statsskicket. En demokrati är 
exempelvis avhängig fri åsiktsbildning samt allmän och lika rösträtt. En 
av partiernas viktigaste funktioner kan därför sägas vara att utgöra en 
kanal mellan staten och medborgarna, där de uppåt förmedlar medbor
garnas önskemål till beslutsfattarna och nedåt legitimerar fattade beslut. 
En andra funktion består i att sköta rekryteringen till politiska befatt
ningar och en tredje uppgift är att uttrycka och representera mål och 
ståndpunkter hos olika grupper i samhället. Intresseartikulering innebär 
att en grupps intressen formuleras och förs fram i den politiska debatten. 
Genom intresseaggregering väger partierna samman, kombinerar och 
reducerar olika åsikter och krav. Inom ett parti existerar dock ofta oför
enliga, eller åtminstone svårförenliga, synpunkter vilka skall aggregeras 
till en, ofta diffus och svårtolkad, officiell partiståndpunkt.12 I den här 
interna processen spelar partiprogrammet en viktig roll. Dess vaghet 
medför dock att de som är partiaktiva sällan kan använda det som ett 
direkt kontrollinstrument gentemot partiledningen.13

Slutligen svarar partierna indirekt för beslutsfattandet i det politiska 
systemet.14 Den formella beslutsmakten ligger i de flesta länder i Väst
europa hos de individuella riksdagsledamöterna och den majoritet som 
bildas bland dessa. Det är här som partierna agerar som lagstiftare. Vilka 
målsättningar är det då som driver partierna? Åtminstone för skandina
viska partier anses vanligen det övergripande målet handla om program- 
realisering vilket kräver framgång på den interna arenan, välj ararenan 
och den parlamentariska arenan. Det handlar enligt detta synsätt om att 
partiledningen måste balansera partisammanhållning, välj arstöd samt

11 Bäck och Möller 2003, s. 20 £ Vanligen benämns t.ex. Storbritanniens partisystem 
som ett tvåpartisystem trots att det utöver de två dominerande, labour och konservativa, 
finns ytterligare partier, se Back och Berglund 1978, s. 14.
12 Bäck och Möller 2003, s. 21 ff. Se Back och Berglund 1978, s. 12 ff. angående partier
nas funktion som kanaler.
13 Bäck och Möller 2003, s. 39 f.
14 Bäck och Möller 2003, s. 23.
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parlamentariskt inflytande.15 För att få inflytande ses ett strategiskt hand
lande syftande till röstmaximering som ett nödvändigt inslag i parti
politiken. Detta ger i sin tur förutsättningar för att förverkliga ideolo
giska preferenser.16

2.2 Svenska förhållanden och förutsättningar
2.2.1 Partierna i partisystemet fram till år 1990
Det är på sin plats att inleda en avhandling om svenska partiers rätts- 
politik med en kort historik över dessa partier. Till att börja med kan vi 
påminna oss RF:s definition av parti som varje sammanslutning, eller 
grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning.17 Oav
sett andra möjliga partidefinitioner råder ingen tvekan om att svenska 
riksdagspartier verkligen är partier, vilka verkar i ett mångpartisystem. 
Det svenska partisystemet beskrivs ofta som ett ”predominant party 
system”, där ett parti dominerar i konkurrensen om regeringsmakten.18 
Inför 1900-talet när svenska partier var uppbyggda kring motsättningen 
mellan land och stad, började de positionera sig i förhållande till den 
internationella vänster—höger uppdelningen.19

Det moderna partiets födelse kan dateras till denna tidsperiod. Libe
rala och konservativa partigrupperingar dominerade riksdagen. De anord
nade valorganisationer år 1902 respektive 1904. Som riksparti bildades 
Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP) år 1889 för att åstadkomma 
politiskt inflytande för arbetarrörelsen.20 Först år 1897, när dess ledare 
Hjalmar Branting valdes in i riksdagen på en liberal lista, blev det repre
senterat i riksdagen.21 Revolutionära socialdemokrater bröt sig ur partiet 
år 1917 och bildade ett eget parti.22

15 Sjöblom 1968, s. 73 £
16 Bäck och Möller 2003, s. 54 f£
17 Se 3:7 1 st. RF.
18 Ett parti regerar i praktiken ensamt trots att det finns oppositionspartier med både rätt 
och möjlighet att skapa en annan majoritet, se Sartori 1976, s. 192 £ samt Bäck och Möl
ler 2003, s. 21.
19 Birgersson och Westerståhl 1992, s. 42.
20 Petersson 1999, s. 82.
21 Hadenius 2000, s. 27. Jfr Bäck och Möller 2003, s. 29.
22 Hadenius 2000, s. 41.
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Sammantaget bildar de svenska partierna vad statsvetare benämner 
som ett partisystem. Det svenska partisystemet har omfattat ett skiftande 
antal partier, främst beroende på liberalernas och yttersta vänsterns 
splittringar. Det fick fastare former då liberala grupper förenade sig i 
folkpartiet. På riksnivå har det svenska partisystemet sedan 1920-talet i 
huvudsak omfattat fem partier.23 Vid några tillfällen har det utvidgats 
och tycks nu en bit in på 2000-talet närmast ha stabiliserat sig med sju 
riksdagspartier då både kristdemokraterna och miljöpartiet haft repre
sentation de senaste valperioderna.24

Socialdemokratin var inledningsvis en liten internationell rörelse med 
marxistisk åskådning vilken strävade efter ett totalt maktövertagande 
åtföljt av genomgripande samhällsförändringar. Exploateringen av arbe
tarklassen förebådade en revolution vilket var predestinerade för en ut
veckling mot socialism. Klasskampen stod i fokus och visionen var ett 
jämlikt och klasslöst samhälle vilket skulle uppnås enligt marxistisk 
logik. Tidigt, från 1900-talet och framåt, tonade svenska socialdemokra
ter ned klasskampen och inriktade sig på att förändra samhället. Partiet 
tog successivt avstånd från Marx och började samverka med reformis
tiska krafter inom borgerligheten. På 1920-talet blev partiet mer enhet
ligt och avgränsat bl.a. i förhållande till kommunisterna. Under nästa 
årtionde utvecklade partiet en planhushållningsideologi som ett sätt för 
staten att behärska marknadskrafterna. Efter andra världskriget stod fort
farande jämlikhet och ett klasslöst samhälle i fokus. Sedan 1980-talet har 
socialdemokraterna tvingats att anpassa sig till en ny omvärld, t.ex. be
träffande ekonomiska frågor och den offentliga sektorns organisation. I 
takt med att partiet lockade allt större välj arskaror, har också utrymmet 
för potentiella konflikter blivit större.25

Vänstersocialister bröt sig ur SAP år 1917 och anslöt sig år 1919 till 
den kommunistiska internationalen (Komintern) och var som medlem
mar ålagda att propagera för den ryska revolutionen och Sovjetunionen. 
År 1921 bildade de Sveriges kommunistiska parti (skp). En tid efter 
anslutningen till Komintern återvände ett par grupper vänstersocialister 
till SAP. År 1929 delades skp i en nationell falang som snart försvann och 
en moskvatrogen som blev kvar i riksdagen som skp. Partiets nationella 
och demokratiska trovärdighet ifrågasattes. Skp frigjorde sig under 
1960-talet från moskvainflytandet för att söka egna vägar till socialism. 
Modernister stod för nyorienteringen, medan traditionalister höll fast vid

23 Bäck och Möller 2003, s. 30 f.
24 Jfr Petersson m.fl. 2000, s. 10.
25 Bäck och Möller 2003, s. 60 ff.
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den moskvavänliga linjen. Modernisterna avgick med segern och mena
de att den kapitalistiska staten inte skulle krossas utan erövras följt av ett 
förändrat klassinnehåll. Successivt slöt partiet upp bakom demokratins 
principer. Det bytte namn till Vänsterpartiet kommunisterna (vpk) år 
1967. De som ogillade den ökade självständigheten gentemot Moskva 
bröt sig ur och bildade Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 
(kfml). Vpk drabbades år 1977 av en ny utbrytning när en moskvatrogen 
grupp bildade Arbetarpartiet kommunisterna (apk).26

På den motsatta ideologiska flanken initierades Allmänna valmansför- 
bundet (avf) år 1904 av konservativa som ville stoppa de organiserade 
radikala gruppernas förstörelse av bestående samhällsvärden. Allmänna 
valmansförbundets riksdagsparti, Högerpartiet, var till en början samhälls
bevarande men hade senare att balansera mellan att bevara och förändra 
som i frågan om i vilken utsträckning det skulle godta radikala krav på 
konstitutionella och sociala reformer. Under 1930-talet kan partiet 
etiketteras som socialkonservativt då dess motstånd mot sociala reformer 
avklingade. Det betonade i stället bistånd till samhällets lägst stående 
individer och framhöll ett samhälle grundat på ansvarstagande individer, 
starka familjer och en fungerande rättsordning. Partiet orienterade sig 
mot mitten under 1960-talets vänstervindar och anslöt i stora delar till 
den socialdemokratiska välfärdspolitiken.27 Det blev år 1969 Moderata 
samlingspartiet för att undvika sammanblandning med världens höger
diktaturer.28

Grunden för uppkomsten av Frisinnade landsföreningen år 1902 var 
missnöje med rådande samhällsförhållanden vilka behövde reformeras, 
inte bevaras. Frågan om rösträtt engagerade partiet under de tre första 
decennierna. Det gjorde gemensam sak med SAP i kampen mot privilegie- 
samhället och kungamakten. När målen hade uppnåtts efter långvarig 
kamp splittrades partiet år 1923 för att år 1934 återförenas i Folkpartiet. 
Partiet bedrev en marknadsliberal politik och kritiserade socialdemokra
ternas socialiseringsplaner. Folkpartiet ansåg visserligen att staten borde 
spela en mer aktiv roll genom att exempelvis stimulera sysselsättningen. 
Partiets inställning till marknadsekonomin förändrades dock inte, utan 
partiet drev tillsammans med övriga borgerliga partier och näringsliv en

26 Bäck och Möller 2003, s. 74 ff. Komintern, eller kommunistiska internationalen, 
upplöstes år 1943. Kfml bildade år 1973 ett nytt parti, Sveriges kommunistiska parti 
(skp). Vid samma tid hade kfml fått en egen utbrytargrupp, kfml(r) som sedan år 1978 
kallar sig KPML(r).
27 Bäck och Möller 2003, s. 65 f£
28 Hadenius 2000, s. 147 £
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aktiv kamp mot den planhushållning som förordades av SAP. Konfron
tationspolitiken var lyckosam och Folkpartiet blev det största borgerliga 
partiet i 1948 års val. Mot slutet av 1960-talet tillstod partiet marknads
ekonomins brister och behovet av en ökad offentlig styrning och plane
ring. Vändningen åskådliggör partiets balansgång mellan social- och 
marknadsliberalism.29

När landets välstånd ökade under 1950-talet blev medborgarnas för
väntningar på den rikare staten allt större. När trygghet och full syssel
sättning hade uppnåtts gällde önskemålen i stället bättre utbildnings
möjligheter, bostäder, sjukvård etc. Socialdemokraterna torgförde då 
idén om det starka samhället med innebörden att endast staten kunde 
tillgodose medborgarnas omfattande förväntningar. Välfärdspolitiken 
syftade till att ge samtliga medborgare en hög levnadsstandard med me
delklassen som norm. Socialdemokraterna lockade arbetar- och medel
klass med en breddning av välj ar underlaget som följd.30 Folkpartiet 
menade att välståndsökning skulle garantera medborgarna en viss botten
trygghet vid sjukdom, olycksfall och arbetslöshet, medan det därutöver 
var varje individs ansvar att eventuellt förstärka sin välfärd. Folkpartiet 
motsatte sig därmed att staten helt och hållet tog ansvar för medborgar
nas försörjning, vilket det menade var liktydigt med att omyndigförklara 
dem. Även moderaterna (dåvarande Högerpartiet) ansåg att den social
demokratiska politiken motverkade individuellt ansvarstagande med ett 
farligt bidragsberoende som följd. Det förespråkade en av staten garante
rad grundtrygghet samt en egendomsägande demokrati med ett kraftigt 
förhöjt privat sparande, där enskilt ägande skulle ge trygghet och obero
ende.31 Tillsammans attackerade Högerpartiet och Folkpartiet idén om 
det starka samhället. Efter bakslaget i ATP-striden orienterade sig dock 
Folkpartiet mot mitten. Under 1970-talet förespråkade liberalkonserva
tismen den nya individualismen med ökad frihet för individen, i motsats 
till den socialdemokratiska politik som enligt moderaterna ledde till 
medborgarpassivitet. Folkpartiet undertryckte marknadsliberalismen 
och många av dess vänsterliberaler stod därför närmare SAP än modera
terna. Vid 1980-talets början betonade Folkpartiet en mer marknads
liberal inriktning med antisocialistisk karaktär. Senare under årtiondet 
gick det åter i socialliberal riktning, med en såväl marknads- som social
liberal slogan om frihet och rättvisa.32

29 Bäck och Möller 2003, s. 68 ff.
30 Bäck och Möller 2003, s. 62 f. samt Lewin 2002, s. 282 ff. Socialdemokratin använde 
staten och samhället som synonyma begrepp.
31 Lewin 2002, s. 274 ff.
32 Bäck och Möller 2003, s. 66 ff.
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2.2.2 Partiernas utveckling och stöd på senare tid
År 1990 efter bl.a. Berlinmurens fall och massakern på Himmelska fri
dens torg i Peking, ansågs kommunismen vara nedfläckad och vpk blev 
Vänsterpartiet. Partiet accepteras nu av politiska motståndare som ett 
parti bland andra. Liksom socialdemokraterna har det utvecklats i refor
mistisk riktning och omprövat, om än inte helt släppt, arvet från Marx.33 
I det ursprungligen utpräglade arbetarpartiet är stödet numera också 
starkt bland medelklassen.34 En annan tyngdpunkt utgörs av akademiker 
i offentlig sektor.35 Under senare år lockar partiet allt fler kvinnor.36

Socialdemokraternas interna sammanhållning hotades efter Sveriges 
ansökan om medlemskap i EU år 1991 när partiledningen inte lyckades 
aggregera skilda ståndpunkter. EU-frågan har sedan dess fortsatt att 
påverka partiets interna sammanhållning negativt. Ideologiskt har social
demokraterna enligt vissa bedömare, som Bäck och Möller, sedan slutet 
av 1980-talet varit defensivt. Det har anpassat sig till liberala uppfatt
ningar i såväl ekonomiska frågor som organiseringen av offentlig sek
tor.37 Det starkaste stödet har socialdemokraterna bland fackligt organi
serade och kvinnor i offentlig sektor.38

Socialkonservatismen inom moderaterna med tankar om att samhället 
skall byggas av ansvarskännande individer, starka familjer och en funge
rade rättsordning, fick en renässans under 1990-talet. Genom att låta 
bevarande och reformism existera parallellt försöker moderaterna förena 
den konservativa och den liberala idétraditionen. Ideologiskt känneteck
nas partiet bl.a. av en kraftfull kritik av den offentliga sektorns storlek och 
dess koppling till skattehöjningar.39 I städer och kringliggande villaområ
den har moderaterna störst stöd. Medelklassens män i privat sektor är den 
väljargrupp som utgör partiets kärna.40 Från mitten av 1980-talet och 
framåt förespråkade folkpartiet en, i jämförelse med moderaterna, annor
lunda utformad individualism utan motsättning mellan välfärdsstaten 
och individen. Individens frigörelse kunde tvärtom möjliggöras av den 
offentliga sektorn. Förordandet av en generell välfärdspolitik avmattades 
dock under senare delen av 1990-talet. Folkpartiet liberalerna profilerar

33 Bäck och Möller 2003, s. 74 ff. samt Bäck och Möller 1997, s. 80 ff.
34 Bäck och Möller 2003, s. 101.
35 Petersson 1999, s. 83.
36 Bäck och Möller 2003, s. 106.
37 Bäck och Möller 2003, s. 63 £
38 Petersson 1999, s. 82.
39 Bäck och Möller 2003, s. 65 ff.
40 Petersson 1999, s. 81.
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sig numera främst inom skol- och integrationsområdet.41 Partiet är i 
första hand ett tjänstemannaparti med liten övervikt bland privatan- 
ställda tjänsteman.42

En vidare förståelse av partierna och dess väljare ger de drag som 
karaktäriserar partigrupperna. När det gäller kunskapssyn betonar de 
socialdemokratiska och centerpartistiska partigrupperna erfarenhet, prak
tisk handling samt förväntningar på parlamentarisk handlingskraft och 
social gemenskap. Bland moderaternas, folkpartiets och vänsterpartiets 
riksdagsgrupper tenderar den dominerande synen på kunskap att basera 
sig på konsekvensanalys och sökande efter objektiva svar.43 De här sam
banden stämmer väl överens med de mönster som uppkom vid en 
undersökning av partiernas sympatisörer. Medborgare som sympatiserar 
med s och c tycks uppskatta mer inåtriktade och praktiska intressen som 
hemliv, bingo, trädgårdsarbete och att läsa veckotidningar. Även de som 
sympatiserar med m, fp, v och mp delar fritidsintressen. I det här fallet 
rör det sig om mer utåtriktade aktiviteter som idrott, kultur- och nöjes
liv. En av undersökningens slutsatser var att det inte fanns en enda enhet
lig arbetarkultur, och en annan att de mönster som utkristalliserade sig 
återspeglar att partiernas väljarunderlag har olika social sammansättning. 
Det framkom dock att dessa mönster inte enbart kunde förklaras av fak
torer som utbildning och yrke, utan att skilda partikulturer återspeglade 
sig i dessa skillnader och likheter.44

2.2.3 Svenska särdrag
Stabilitet, långvarigt socialdemokratiskt regeringsinnehav, och den svenska 
modellen eller välfärdsstaten, så lyder en kort sammanfattning av viktiga 
svenska särdrag. Även om stabilitet kännetecknar västliga demokratiers 
partisystem anses det svenska uppvisa en särskilt påtaglig stabilitet under 
en längre tid.45 Under efterkrigstidens samtliga mandatperioder har 
socialdemokraterna, vänsterpartiet, moderaterna, folkpartiet och center
partiet haft representation på riksnivå.46 Från 1920-talets början och 
nästan sju decennier framåt dominerade dessa fem partier den parla-

41 Bäck och Möller 2003, s. 71 f.
42 Petersson 1999, s. 81.
43 Barrling Hermansson, 2004, s. 301 ff.
44 Petersson m.fl. 1989, s. 247 ff.
45 Petersson m.fl. 2000, s. 37 ff. angående den s.k. nedfrysningsteorin; teorin om parti
systemet som ett fruset uttryck för samhällets konfliktlinjer. Se även Petersson 1999, s. 83 
och Bäck och Möller 2003, s. 31.
46 Hadenius 2000, s. 271.

34



mentariska arenan. I Sverige mer än i de flesta andra länder, har väns
ter—högerdimensionen varit central i partipolitiken. Dimensionens do
minerade ställning har bidragit till stabilitet genom att det är svårt för 
nya partier att slå sig in på traditionella partiers områden, och etablera 
nya konfliktdimensioner. Det svenska flerpartisystemet kunde i vart fall 
tidigare placeras mellan tvåpartisystemet och det s.k. moderata flerparti
systemet. Sedan 1930-talet röstar ungefär hälften av väljarna på socialde
mokrati och kommunism och hälften på borgerligheten. Partisystemet 
har därför ibland också karaktäriserats som ett modifierat tvåpartisystem. 
De borgerliga partiernas storlek har dock ständigt varierat. Under 1950- 
och 1960-talen var folkpartiet oftast störst medan den positionen inne
hades av centerpartiet från slutet av 1960-talet till slutet av 1970-talet. 
Därefter har moderaterna varit störst.47

Borgerliga regeringar innehade regeringsmakten fram till parlamenta
rismens genombrott år 1917. Därefter och fram till år 1932 hade borger
liga respektive socialdemokratiska regeringar växelvis makten. Under 
åren 1932-76 följde ett i princip oavbrutet socialdemokratiskt regerings- 
innehav.48 Exempel på liknande socialdemokratisk dominans finns inte i 
jämförbara länder.49 Som tidigare har nämnts kan partisystemet under 
denna period liknas vid ett ”predominant party system”.50 Som enda 
parti i fredstid fick socialdemokraterna egen majoritet med 50,1 % av 
rösterna vid valet år 1968. Borgerliga konstellationer regerade under 
åren 1976-82. Därefter tog och behöll socialdemokraterna makten till år 
1991, då den s.k. fyrklöverregeringen med moderaterna, folkpartiet, 
centerpartiet och kristdemokraterna övertog regeringsansvaret. Makten 
skiftade återigen vid valet år 1994.51 År 1990 tappade socialdemokra
terna förtroende för vänsterpartiet när det bidrog till den socialdemokra
tiska regeringens avgång genom att fälla dess krispaket. I början av år 
1995 inledde socialdemokraterna ett nära samarbete med centerpartiet. 
Den fasta tvåblockspolitiken fick ett slags treblocksstruktur med en röd- 
grön majoritetsallians, de borgerliga partierna samt ett radikalt röd-grönt 
block med vänsterpartiet och miljöpartiet. Efter valet år 1998 bildade 
socialdemokraterna, liksom flera gånger tidigare, en minoritetsregering.

47 Bäck och Möller 2003, s. 31 ff och s. 100.
48 Hadenius 2000, s. 276 ff. Avbrott i det socialdemokratiska regeringsinnehavet åren 
1932- 76 utgörs av en tre månader lång regeringsperiod bestående av bf, koalitioner mel
lan s och bf under åren 1936-39 och 1951-37 samt en samlingsregering åren 1939-45 
bestående av borgerliga partier och s med P A Hansson som statsminister.
49 Bäck och Möller 2003, s. 36.
50 Se Sartori 1976, s. 192f.
51 Hadenius 2000, s. 9 och s. 288 ff.
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En överenskommelse träffades mellan s, v och mp om samverkan, ett 
samarbete som består även efter valet år 2002.32

I Sverige är yrkes- och klasstillhörigheten avgörande för väljarnas par
tival. Den svenska klassröstningen är mycket hög vid en internationell 
jämförelse även om den minskat på senare tid.33 Klassröstningen mins
kar bl.a. till följd av en förändrad social struktur med nya yrkeskategorier 
utan partipolitisk anknytning samt att äldre yrkesgrupper överger parti
politiska traditioner. Det svenska partisystemet är ändå i hög grad fort
farande baserat på sociala och ekonomiska skillnader. I de senaste valen 
har kön blivit en relevant faktor. Socialdemokraterna har en viss övervikt 
bland kvinnor medan moderaterna har ett starkare stöd bland män.34 
Den socialdemokratiska dominansen brukar också förklaras med att val
systemet fram till valet år 1970 gynnade partiet och att tvåkammarsyste- 
met fungerade som en konstitutionell fallskärm genom en fördröjning av 
folkviljans genomslag. Ytterligare en förklaring är att socialdemokraterna 
har förmått att forma klasskoalitioner och bredda sin intressebas. På 
grundval av denna dominans kan socialdemokraterna sägas ha haft det 
s.k. problemformuleringsprivilegiet i samhället medan borgerliga partier, 
medvetet eller omedvetet, anpassat sin politik till socialdemokraternas 
politik.33

2.2.4 Partiernas bas i det angränsande samhället
Till skillnad från i flera andra västeuropeiska länder förflöt demokratise- 
ringsprocessen och parlamentarismens genombrott relativt odramatiskt.36 
Sedan 1930-talet benämns det svenska samhällssystemet, hela Skandina
viens för den delen, välfärdsstat.37 Välfärdsstaten och dess kopplingar till 
socialdemokraterna och arbetsmarknadens parter har även benämnts 
”den svenska modellen”.38 Industrisamhällets motsättning mellan arbete 
och kapital låg till grund för denna.39 Men i stället för konflikt rådde stor 
enighet mellan arbetsmarknadens parter om den aktiva arbetsmark-

52 Bäck och Möller 2003, s. 33 och Hadenius 2000, s. 224.
53 Bäck och Möller 2003, s. 45 och s. 101.
54 Petersson 1999, s. 87 f. Jfr Petersson m.fl. 2000, s. 38.
55 Bäck och Möller 2003, s. 36 f. Jfr Petersson m.fl. 2000, s. 29. Konsten att formulera 
rätt fråga förutsätter att partierna aktivt söker efter nya strömningar i samhället.
56 Hadenius 2000, s. 229.
57 Blandhol 1999, s. 46.
58 SOU 1990:44, s. 21.
59 Petersson 1999, s. 196.
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nadspolitiken.60 I slutet av 1930-talet ingick arbetsmarknadens två stora 
organisationer, Landsorganisationen (LO) och Svenska arbetsgivareföre
ningen (SAF), avtal för att i första hand säkra arbetsfreden. Samtidigt som 
socialdemokraterna deklarerade att det inte hade för avsikt att förstatliga 
näringslivet gjorde partiet klart att det skulle använda sin politiska makt 
för att genomföra sociala välfärdsprogram. Detta samförstånd mellan 
arbete och kapital utgör basen för den svenska modellens styrelsesätt.61 
Organisationerna konsulterades av staten och fick politiskt inflytande 
och inom LO fick socialdemokrater ledande poster. Motsvarande posi
tioner i näringslivet förbehölls, genom regler för aktieägande, ett fatal 
familjer. Följden blev ett nära samarbete mellan organisationer och stat.62 
Det efter kriget intakta Sverige upplevde en stark ekonomisk tillväxt vil
ken möjliggjorde sociala reformer, en växande offentlig sektor m.m.63

Omfattande välfärdssystem kom till rätta med problem med fattigdom 
och usla bostadsförhållanden.64 Samhällsstyrning genom lagstiftning blev, i 
jämförelse med andra europeiska välfärdsstater, ovanligt stark i Sverige. 
Med rätten som instrument skulle den parlamentariska majoriteten styra 
utvecklingen. För det fall grundlagen hindrade politikens färdriktning 
mot målen fick grundlagen ändras.63 Den svenska välfärdsstaten, eller 
den svenska modellen, är varken entydiga eller precisa begrepp, däremot 
anses de omfatta ett antal olika särdrag.66 De utmärks bl.a. av ett socialt 
skyddsnät som omfattar flertalet, stor offentlig sektor, höga inkomstbort- 
fallsersättningar, offentligt finansierad välfärd, aktiv arbetsmarknadspoli
tik och jämställdhetspolitiska strävanden.67 Den välfärdspolitiska inrikt
ningen styrs av fördelningspolitiska motiv.68 Samtliga åldersgrupper 
inkluderas.69 Den s.k. arbetslinjen, med innebörden att sociala rättigheter 
förutsätter arbete, har varit central i svensk välfärdspolitik. Den svenska 
välfärden kan därför beskrivas som ”workfare” snarare än ”welfare”.70

Gosta Esping-Andersen skiljer, i sin typologisering och indelning av 
välfärdsstater, mellan den socialdemokratiska, liberala och konservativa.

60 Rothstein och Bergström 1999, s. 8 f.
61 Petersson 1999, s. 19 f.
62 Petersson 1999, s. 174 f.
63 Hadenius 2000, s. 230.
64 Petersson m.fl. 2000, s. 40 f.
65 Nygren 1998, s. 108.
66 SOU 1990:44,s.22.
67 Mannelqvist 2003, s. 33.
68 Molander 1999, s. 33.
69 Fritzell 2001, s. 34 ff. I en jämförelse mellan åren 1987 och 1995 har dock åldersgrup
pen 20-29 år förlorat ekonomiskt jämfört med övriga grupper.
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I socialdemokratiska välfärdsstater har socialdemokratin varit den dri
vande kraften bakom sociala reformer. Hellre än en dualistisk syn på dels 
stat och marknad, dels arbetarklass och medelklass, har socialdemokratin 
strävat efter en välfärdsstat som främjar likhet på en nivå med högsta 
möjliga standard i stället för, som på andra håll, miniminivå. Staten har 
ett grundläggande ansvar för medborgarnas välstånd. Förmånerna är 
individbaserade och ges, utan behovsprövning, till grupper som kan be
höva stöd. Bland förmånerna finns också inkomstrelaterade ersättningar. 
Den liberala välfärdsstaten däremot understödjer och främjar markna
den genom att endast garantera medborgarna ett minimum av stöd. De 
som inte själva kan svara för sin försörjning får ett modest ekonomiskt 
stöd. Den konservativa välfärdsstaten kännetecknas av statlig interven
tion först när familjens möjligheter till försörjning är uttömda.71

Den svenska modellen har med tiden försvagats. Den nära kopp
lingen mellan fack och parti inom arbetarrörelsen har också medfört inre 
konflikter, det s.k. rosornas krig.72 Förre finansministern, Kjell-Olof 
Feldt, beskriver partiet under 1980-talet som en koalition av intresse
grupper med sköra gemensamma idéer. Oftare än tidigare kolliderade 
olika gruppintressen. Så länge konflikterna gällde pengar kunde de, 
under förutsättning att det fanns ekonomiska medel, biläggas. När de 
ekonomiska förutsättningarna försämrades fick allt mer tid ägnas åt att 
övertala, övertyga, jämka och kompromissa. Särskilt problematiskt blev 
det i frågor som enbart kan besvaras med ja eller nej.73 Maktutrednin
gens slutsats på 1990-talet var att de kännetecken som har förknippats 
med den svenska modellen inte längre gav en adekvat beskrivning av det 
svenska samhället. I vissa fall hade de inte enbart försvagats, utan för
svunnit. Ett sådant exempel gällde de centraliserade avtalsrörelserna, som 
hade fått ge plats för en mer decentraliserad lönebildning.74

70 Gunnarsson och Stattin 2001, s. 163 och Gunnarsson 2003, s. 27.
71 Esping-Andersen 1990, s. 26 ff.
72 Bäck och Möller 2003, s. 63.
73 Feldt 1991, s. 489. Jfr Wallenberg 1987, s. 13 f. som anser att grunden för de inre 
konflikterna gällde takten i samhällsomvandlingen, en kamp inom arbetarrörelsen mel
lan höger och vänster, en uppgörelse om hur snabbt målsättningarna skulle realiseras 
samt lämpliga medel för detta.
74 SOU 1990:44, s. 390 f.
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2.3 En rättspolitisk dimension
Av redogörelsen ovan framgår att partierna har problem men också att de 
alltjämt är viktiga aktörer i svenskt samhällsliv. De ideologiska motsätt
ningarna sägs vanligen ha minskat men väljarnas val av parti följer fort
farande i stor utsträckning socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Även 
om den svenska modellen vid en internationell jämförelse i dag har 
mindre särdrag än förut är samhället fortfarande präglat av partierna och 
partiernas nära kopplingar till olika intressegrupperingar. I kontexten av 
denna avhandling är två slutsatser särskilt viktiga. Den ena är att parti
erna är centrala aktörer i den offentliga beslutsprocessen och att de där
med utgör en viktig beståndsdel av det som av jurister ofta benämns som 
lagstiftaren. Det andra är att partiernas positioner förändras över en längre 
tidsperiod. Frågan om hur man skall kunna fånga partiernas rörelse i den 
rättspolitiska dimensionen är den centrala i detta avsnitt.

Låt oss börja med att se hur statsvetenskaplig forskning bedömer 
frågor om förändring avseende centrala politiska dimensioner. När stats
vetaren Sören Holmberg placerar in partierna i vänster-högerdimensio- 
nen gör han det på en skala som varierar mellan 0 och 100. Med 0 menas 
här en extrem vänsterposition, med 100 avses en extrem högerposition. 
Som underlag använder han en medborgarenkät där 3 788 slumpvis 
utvalda personer tillfrågades om sina ställningstaganden i samband med 
2002 års riksdagsval. I medeltal placerade väljarna v på 14, s på 36, fp på 
64, och m på 88.75 Partiernas placering på denna skala är således ingen 
överraskning utan följer de välkända mönster som redovisats ovan. För 
dessa partier, vilka ingår i avhandlingens empiriska undersökning, har 
den inbördes rangordningen från vänster till höger varit oförändrad 
sedan år 1979. Däremot har det faktiska värdet varierat, för exempelvis s 
är den högsta siffran 38 år 1998 och den lägsta (den längst till vänster) 
var 28 åren 1982 och 1983.

Meningsskiljaktigheter mellan de politiska partierna på vänster-höger
skalan omfattar i huvudsak synen på skatternas storlek, offentlig sektor 
och fördelningspolitik. Centrala sakfrågor kan dock svårligen infogas i

75 Holmberg och Oscarsson 2004, s. 12 och s. 107. Väljarnas placering av partierna längs 
vänster-högerdimensionen och väljarnas placering av sig själva längs samma dimension 
sammanfaller i stort mellan åren 1979-2002. De skillnader som finns består i att både 
vänsterpartistiska och socialdemokratiska väljare placerar sig själva något längre till höger 
jämfört med placeringen av partiet. För folkpartiets väljare överensstämmer placering
arna i huvudsak, medan moderata väljare placerar sig själva något till vänster om partiet, 
se Holmberg och Oscarsson 2004, s. 107 f.
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en vänster-högerdimension, vilket i modern tid ofta förklaras med att de 
postindustriella samhällsfrågorna inte sällan går emot sedvanliga konflikt
mönster. Detta skapar spänningar mellan och inom de politiska parti
erna.76 En inom statsvetenskapen sedan länge förekommande vänster- 
högerdimension har senare kompletterats av nya som ger kunskap om 
partierna utifrån andra aspekter. Ett exempel är tillväxt—miljödimensio
nen. Den speglar partiernas syn på ett samhälles ekonomiska tillväxt 
kontra miljöförstöring. Miljöpartiets syn på sambandet mellan ökad 
tillväxt och medborgarnas välbefinnande är negativt, medan de flesta 
andra partier menar att med en ökad tillväxt följer också en ökad lev
nadsstandard för medborgarna.77 Andra dimensioner fångar partiernas 
positioner utifrån väljarnas uppfattningar om partiernas inställning till 
jämställdhet, flyktingpolitik och EU.78 Liknande exempel utgår ifrån 
partiernas idéer om, eller syn på, den kommunala självstyrelsen.79

Inom statsvetenskapen har systematisk kvalitativ textanalys använts av 
exempelvis Jonas Hinnfors för att studera hur partierna har förändrat sin 
syn på familjepolitiken. I sin avhandling från år 1992 visar han hur 
denna förändring har skett och hur partierna till och med kommit att 
byta ståndpunkter med varandra. Det som för några decennier sedan var 
socialdemokratiska förslag i en sakfråga kan efterhand komma att bli ett 
borgerligt förslag som förkastas av s och vice versa.80

Urban Strandbergs statsvetenskapliga avhandling från år 1998 är kanske 
det mest näraliggande exemplet på en avhandling som i både ämnesval 
och empirisk uppläggning liknar denna. Genom en systematisk text
analys visar Strandberg hur de politiska partierna haft olika grundsyn på 
den kommunala självstyrelsen. Utan att närmare mäta de politiska parti
ernas exakta placering visar han på ett övertygande sätt hur de politiska 
partiernas synsätt, dels förändrats på centrala punkter under en längre 
tidsperiod, dels i mångt och mycket ändå ger uttryck för en grundsyn där 
s ser den lokala nivån som ett centralt inslag i välfärdsstaten medan de 
borgerliga partierna mer velat framhålla kommunerna som självstyrande 
demokratiska enheter. Strandberg använder sin textanalys för att grafiskt 
placera in partierna på en skala i debatten om den kommunala själv
styrelsen.

76 Petersson 1999, s. 176.
77 Bäck och Möller 2003, s. 18 och s. 80 ff.
78 Gilljam och Holmberg 1993, s. 38 ff. Beträffande EU-dimensionen, se Oscarsson 
2001, s. 117 ff.
79 Se Strandberg 1998, s. 45 ff.
80 Hinnfors 1992, särskilt s. 231 ff. och s. 263 ff.
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Urban Strandbergs studie om det kommunala självstyret visar på ett 
möjligt sätt att empiriskt studera de politiska partiernas agerande i kon
stitutionella frågor. I den här avhandlingen kommer jag att kartlägga de 
politiska partiernas ståndpunkter i en rättspolitisk dimension som beak
tar partiernas syn på centrala rättsliga områden.81 Även om betoningen 
tveklöst ligger inom ramen för rättsvetenskap kan avhandlingen för
hoppningsvis också bidra till förståelsen av rättspolitik inom ämnet stats
vetenskap. De tvärvetenskapliga ambitionerna nödvändiggör en teoretisk 
diskussion om gränslandet mellan politik och juridik. Detta är uppgiften 
för nästa kapitel, där jag förklarar vad jag menar är styrkan i ett angrepp
ssätt som inte tar gränsen mellan politik och juridik för given. I det därpå 
följande kapitlet, det sista innan avhandlingens empiriska undersökning 
tar vid, ligger däremot fokus på den mer interna rättsvetenskapliga 
debatten om betydelsen av det rättspolitiska begreppet. Först skall jag 
redovisa den handfull av rättspolitiska program som ändock finns.

2.4 Befintliga rättspolitiska program
En första undersökning för att identifiera rättspolitikens materiella inne
håll handlade om arkivarbete där Riksarkivet, Arbetarrörelsens arkiv och 
övriga partiers egna arkiv är centrala informationskällor. Detta arbete, 
och materialet, redovisas inte i avhandlingens empiriska delar i kapitel 
6-11.82 En kort beskrivning av detta arbete och det material som har 
analyserats ger vägledning inför den fortsatta studien. Bland riksdagspar
tierna har kristdemokraterna, folkpartiet och vänsterpartiet utarbetat 
särskilda rättspolitiska program. Kristdemokraterna var först år 1998 och 
följdes av folkpartiet år 1999 och vänsterpartiet år 2002. Utöver dessa 
har samtliga partier, som omfattas av den här studien, utarbetat ett fler
tal rapporter etc. som behandlar olika sakfrågor.

81 Gilljam och Holmberg 1995, s. 7 och s. 58 ff. Inom statsvetenskapen används begrep
pet dimension i de här sammanhangen allt sedan år 1956.
82 Arkivarbetet täcker efterkrigstiden till mitten av 1990-talet. För borgerliga partier 
finns material dels i Riksarkivet för tiden fram till 1970- och 80-talen, dels i partiernas 
egna arkiv för tiden därefter. För v och s finns materialet i Arbetarrörelsens arkiv. Åtkoms
ten till det sistnämnda partiets material är begränsad genom att de senaste 20 årens mate
rial inte är åtkomligt för forskning.
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Kristdemokraterna har såväl ett rättspolitiskt handlingsprogram83 
som ett rättspolitiskt manifest84. Dokumenten täcker samma frågor, men 
handlingsprogrammet är dock mer detaljerat; bl.a. anger partiet där sin 
rättsfilosofiska grund. Kristdemokraterna vill visa på den utopiska värde
neutrala rättsstaten och anger etik, i meningen människors inbördes för
hållningssätt, som grund för politik samt att etiken har kodifierats till 
skriven eller oskriven rätt. Partiet hyser inte den värdenihilistiska och 
värdeneutrala syn som det menar har kommit att prägla vår uppfattning 
om rätten som politikens instrument. Enligt kd är inte värden subjektiva 
utan rätten kan, med den judisk-kristna etiken som grund, skilja på ont 
och gott, rätt och orätt.85 Programmet och manifestet handlar bl.a. om 
att införliva goda värden i det brottsförebyggande arbetet, effektivare 
brottsbekämpning med hjälp av polisiär buggning och infiltration, för
bättrade ersättningsmöjligheter för brottsoffer och konstitutionella frå
gor som införande av en författningsdomstol för prövning av påstådda 
kränkningar av civila rättigheter.

Redan innan fp utarbetade ett rättspolitiskt handlingsprogram hade 
det dokument om bl.a. rättssäkerhet och säkerhet för vittnen i dom- 
stolsprocess, brottsoffer, brottsbekämpning och kriminaliseringsfrågor.86 
Landsmötet biföll i november år 2003 ett förslag till nytt rättspolitiskt 
program87 vilket skall ersätta programmet från år 1999 och är tre gånger 
så omfattande.88 I förordet till det gamla programmet sägs att ett gott 
samhälle förutsätter ett fungerande rättssamhälle och att Sverige inte kla
rar en av statens klassiska uppgifter; att garantera medborgarna trygghet 
till liv och lem. Enskildas perspektiv utgör en utgångspunkt. En annan 
betonar partiets socialliberala ställning genom programmets formulering 
om att brottsligheten och dess orsaker skall bekämpas lika hårt. Pro
grammet utgör tillsammans med andra program en helhet. Partiets EU- 
program betonar europeiskt polisarbete, dess sociala program åtgärder

83 En god rätt. Rättspolitiskt handlingsprogram, 1998.
84 Manifestet är antaget av rikstinget som är det enda forum där partiet får ändra åsikt 
och besluta i nya frågor.
85 En god rätt. Rättspolitiskt handlingsprogram, 1998, s. 23 ff.
86 Se t.ex. Mobilisering mot narkotikan. Rapport från en arbetsgrupp inom Folkpartiet 
1982, Gatuvåld och Ungdomskriminalitet. En rapport från Folkpartiet 1989 och Rättvisa 

för det glömda Sverige 1988.
87 Folkpartiets landsmöte 2003, www.folkpartiet.se/landsmote/beslut.html.
88 Partistyrelsens förslag till rättspolitiskt program, Folkpartiets landsmöte 2003, www. 
folkpartiet.se/landsmote/pdf/P3_forslag_3.pdf.
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för att minska utslagning och drogberoende samt polisprogrammen krav 
på större resurser till polisen och nolltolerans.89

De särskilda frågor som tas upp i det rättspolitiska handlingsprogram
met gäller effektiv brottsbekämpning, en rad förändringar inom rätts
väsendet som införande av kronvittnen, en enda högsta domstolsinstans, 
avveckling av partssammansatta domstolar, en öppnare domarkarriär 
och ett nytt nämndemannasystem frikopplat från de politiska partierna. 
För brottsoffrens del betonar fp bl.a. ekonomisk kompensation och ett 
återinförande av rättshjälpen för att garantera den grundläggande rättig
heten att, oberoende av ekonomisk situation, ta till vara sin rätt. Folkpar
tiet argumenterar även för att nya straffprocessuella tvångsmedel, t.ex. 
buggning införs. Programmet tar vidare upp frågor som rör partiets syn 
på relationen mellan juridik och politik. Exempelvis pläderar fp för att 
uppenbarhetsrekvisitet i 11:14 RF tas bort, att förarbeten tillmäts mindre 
betydelse vid rättstillämpningen och att en författningsdomstol inrättas.90

Förslaget till nytt rättspolitiskt program upptar frågor om brottsbe
kämpning, brottsoffer, polis, ett modernare åklagarväsende, självstän
diga och effektiva domstolar, effektiv och human kriminalvård, förstärk
ning av rättshjälpen, rättsligt samarbete inom EU samt olika aspekter på 
rättstrygghet och rättssäkerhet. Exempel på det sistnämnda är att mot
verka diskriminering pga. kön, sexuell läggning eller etniskt ursprung 
inom rättsväsendet, ökade möjligheter till resning, förlängd preskrip
tionstid för grova brott, kameraövervakning och buggning inom strikta 
juridiska ramar, förstärkt vittnesskydd och medling. Förslaget omfattar 
även särskilda brott, t.ex. rattfylleri, hatbrott, våld mot kvinnor i nära 
relationer, våld i samkönade relationer och människohandel för sexuella 
ändamål (trafficking).91

Numera har också vänsterpartiet ett rättspolitiskt program.92 Tidigare 
har partiet prioriterat t.ex. drog-, EU-, freds- och säkerhets-, kultur-, 
kvinno-, media-, närings-, utbildnings- samt hälso- och sjukvårdspolitik, 
lokalt folkstyre och regionalpolitik.93 Det rättspolitiska programmet 
inleds med ”Rättsväsendet och frågor som tillhör detta område har länge

89 Programmet gör inte anspråk på att vara ett heltäckande rättspolitiskt program utan 
fokuserar på ett antal områden som är viktiga för den rättspolitiska debatten, se Värna 
rättssamhället, 1999, s. 3.
90 Värna rättssamhället, 1999, s. 5 ff.
91 Partistyrelsens förslag till rättspolitiskt program 2003.
92 Rättspolitik. Vänsterpartiets rättspolitik 2002.
93 Programmen på www.vansterpartiet.se 2000-08-08 omfattade dessa områden.
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varit en fråga som den politiska högern har drivit och vänstern har oftast 
varit tyst förutom när det har gällt fel och övergrepp som har begåtts.”94 
Programmets tyngdpunkt ligger på brottsförebyggande arbete, polis och 
kriminalvård. Det omfattar dock även frågor om åklagare, domstolar och 
brottsoffer. Inom de olika områdena tas såväl polisiära tvångsmedel som 
rättshjälp upp. Ett tidigt rättspolitiskt dokument från år 1946 behandlar 
kvinnors och mäns lika rättigheter.95 Ytterligare exempel rör brottsbe
kämpning96 samt privat äganderätt och expropriation97.

I det moderata interna materialet finns ett flertal rättspolitiska rappor
ter etc. som behandlar enskilda sakfrågor eller annars ger uttryck för par
tiets rättspolitik, t.ex. brotts- och narkotikabekämpning, rättstrygghet, 
integritet samt kritik mot socialdemokraterna.98 I slutet av december år 
2003 beslutade m att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta 
ett, juridiskt trovärdigt och i det allmänna rättsmedvetandet förankrat, 
rättspolitiskt regeringsprogram.99 Arbetet syftar till ett rättspolitiskt mani
fest till valrörelsen år 2006, i syfte att återupprätta den svenska rätts
staten genom en konkretisering av den moderata brottsbekämpningen. 
Manifestet skall innehålla åtgärder för att uppnå mindre diskrepans mel
lan gällande rätt och rättstillämpning, förbättringar av brottsoffers situa
tion, effektivisering och modernisering av polisväsendet, förbättringar av 
kriminalvården samt ett rättvist och rättvisande påföljdssystem. Det sist
nämnda omfattar bl.a. en belysning av brottsligheten bland personer 
utan uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap samt möjligheterna 
att återföra personerna i fråga till hemlandet.100

Trots socialdemokraternas storlek saknar partiet ett sammanhållet rätts
politiskt program. En slagning på dess hemsida under ”rättspolitik” visar 
ett mycket kortfattat dokument som till sin karaktär är rättspolitiskt.101 
Det omfattar deklarationer om att brottslighet skall mötas med krafttag,

94 Rättspolitik. Vänsterpartiets rättspolitik 2002, s. 2.
95 Kvinnans väg till frihet. 1946.
96 Vpk val 73.
97 Se Lars Werners svar 27 juli 1979 på Sveriges Villaägareförbunds frågor. Jfr Val 79.
98 Se t.ex. angående äganderätt Hjalmarson 1956 samt Bryt hrottskurvan — öka rättstrygg
heten 1970, Rätten till självständighet 1975, Den enskildes rättstrygghet - mindre lag och 
mera ordning 1976, Okad rättstrygghet 1979, Morgondagens vanebrottslingar 1988, Går
dagens idéer. En kritik av det socialdemokratiska partiprogramförslaget 1989, Brottslingens 
eller offrets frihet? 1991 samt För medborgarnas trygghet — bekämpa brotten 1994.
99 Pressmeddelande 2003-12-01 Moderat arbetsgrupp om brottsbekämpning, www. 
moderat.se/index.asp?mainid=2&subid=56&artid=3380.
100 Utredningsdirektiv: Lågtolerans i brottsbekämpningen, www.moderat.se/index.asp? 
mainid=2&subid=56&artid=3380.
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att brottsoffer skall stödjas, att antalet poliser skall öka och att brotts
lighetens orsaker skall bekämpas genom att öka välfärden och därmed 
minska klyftorna mellan medborgare. Det finns dock dokument där par
tiets rättspolitiska uppfattning mer eller mindre kommer till uttryck i 
vissa sakfrågor, t.ex. nämndemäns inflytande i domstol och censur.102 
Andra exempel gäller en välvillig inställning till polisiär användning av 
okonventionella metoder i kampen mot narkotikabrottslighet103 samt 
brottsofferfrågor104.

Genomgången ovan visar att det rättspolitiska området rymmer ett 
brett spektrum av frågor. Innan jag övergår till att närmare presentera de 
rättspolitiska frågor som jag har valt ut för en närmare empirisk studie 
följer i det tredje kapitlet en analys av relationen mellan juridik och poli
tik och en rättsvetenskaplig begreppsdefinition i kapitel 4.

101 Trygghet mot brotts www.socialdemokraterna.se.
102 Protokoll från SAP:s tjugonde kongress 1956.
103 Protokoll från SAP:s 28:e ordinarie kongress 1981, uttalande av partistyrelsens före
dragande Sven Hulterström, s. 175.
104 Protokoll från SAP:s 30:e ordinarie kongress 1987, uttalande av justitieminister Sten 
Wickbom, s. 80 f.

45

http://www.socialdemokraterna.se


3 Juridik och politik

3.1 Två angränsande discipliner
Redan den här avhandlingens titel antyder ett tvärvetenskapligt inslag. 
Det ter sig därför motiverat att närmare undersöka relationen mellan 
föremålen för den rättsvetenskapliga respektive statsvetenskapliga disci
plinen. Som särskilt betydelsefullt framstår det när ingen av disciplinerna 
i någon större utsträckning problematiserat kunskaperna om det rätts- 
politiska politikområdet i gränslandet mellan disciplinerna. Först skall 
dock något sägas om den statsrättsliga regleringen av det svenska stats
skicket.

RF utpekar bl.a. statens maktorgan, dess befogenheter, deras inbördes 
samband samt grundläggande fri- och rättigheter. De positiva opinions- 
friheterna i 2:1 RF ger medborgarna en reell möjlighet att ta del av före
kommande opinionsbildning. Reglerna har särskild betydelse som en del 
av ”spelreglerna” för den politiska verksamheten.1 Den svenska folksty
relsen enligt RF kan också benämnas politisk demokrati.2 Först i RF:s 
tredje kapitel3 nämns politiska partier, och det sker i samband med reg
lerna om proportionell fördelning av riksdagsmandat. I övrigt är den 
rättsliga regleringen av partier indirekt.4 De politiska partierna deltar i 
samtliga delar av beslutsprocessen.5 De svarar indirekt för besluts
fattandet i det politiska systemet där riksdagsbesluten är den formella 
beslutsprocessens sista steg.6 Folksuveränitetsprincipen ger lagstiftaren 
stor tyngd. Rättsvetaren Fredrik Sterzel menar att domstolarna inte har

1 Prop. 1973:90, s. 243. Se även Holmberg och Stjernquist 2003, s. 16 f. och s. 51.
2 Se Birgersson och Westerståhl 1992, s. 15.
3 3:6-9 RF.
4 Bl.a. i RF:s bestämmelser om formerna för riksdagsarbetet samt i riksdagsordningen, 
vallagen (1997:157) och regler om partistöd i 2:9—10 kommunallagen (1991:900) samt 
lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier. En lagreglering av partiernas organi
sation eller arbetsformer har ansetts kunna utgöra ingrepp i deras yttrande- och före
ningsfrihet, se Holmberg och Stjernquist 2003, s. 45.
5 Halvarson m.fl. 2003, s. 35.
6 Bäck och Möller 2003, s. 23.
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någon framträdande roll, men att deras konstitutionella uppgifter har 
ökat som en följd av RF:s bestämmelser om t.ex. lagprövning och annan 
normkontroll, inkluderande skyddet för de grundläggande fri- och rättig
heterna. Han hävdar att bestämmelserna om de sistnämnda inte främst 
reglerar rättigheterna i sig utan möjligheterna att begränsa dem. Det är 
enligt Sterzel på detta sätt som den offentliga maktutövningen har upp
fattat bestämmelserna, till skillnad från ett förtroende för domstolar att 
tillämpa grundlagsregler om fri- och rättigheter.7

Utformningen av RF:s andra kapitel om skyddet för de grundläg
gande fri- och rättigheterna var inte prioriterad i de statliga utredningar 
som gjordes i samband med författnings reformen. Diskussionerna rörde 
i stället kammar- och valsystemen. Författningsutredningen, som tillsat
tes år 1954, föreslog så småningom ett kapitel om grundläggande fri- och 
rättigheter. Förslaget möttes av kraftfull kritik framför allt från juridiskt 
håll med invändningar om brister i rättighetsskyddets styrka. Förslaget 
kunde inte läggas till grund för lagstiftning utan en ny utredning, Grund
lagberedningen, tillsattes år 1966. Frågan om monarkins ställning stod i 
centrum och stor oenighet präglade diskussionen om en grundlagsregle
ring av medborgerliga fri- och rättigheter. Borgerliga partier krävde kva
lificerad majoritet för beslut om inskränkningar av medborgarnas fri- och 
rättigheter, medan socialdemokraterna ansåg att grundlagen borde inne
hålla en programförklaring angående välfärdsstatens strävanden mot ut
veckling och utjämning i ekonomiska, sociala och kulturella frågor.8 
Genom en politisk kompromiss löstes dessa tvistefrågor.9

Mot bakgrund av denna diskussion av den politiska regleringen av rätts
staten övergår jag nu till att problematisera och analysera relationen mel
lan juridik och politik. Ett förhållningssätt är att göra gällande att det rör 
sig om två skilda världar utan samband, ett annat att hävda ett samband. 
I det första skulle det vara möjligt och kanske viktigt att utpeka den ena 
eller andra frågan såsom antingen juridisk eller politisk, medan det i det 
andra snarare handlar om ett medvetandegörande av sambandet än om 
en separation. Den norske rättsvetaren Torstein Eckhoff menar att det 
inte råder något tvivel om att juridik och politik har med varandra att 
göra fastän det är oklart vad sambandet består i.10 Låt oss undersöka frå
gan närmare.

7 Sterzel 1998, s. 42 f.
8 Algotsson 1987, s. 34 ff. Se även Holmberg och Stjernquist 2003, s. 32 ff.
9 Borgerliga partier eftergav sina krav på kvalificerad majoritet i utbyte mot att varken 
programförklaringen eller förbud mot lagprövning skrevs in i RF, se Algotsson 1987,
s. 45.
10 Eckhoff 1989, s. 29.
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Statsvetenskapen riktar sin uppmärksamhet på politik medan den 
rättsvetenskapliga disciplinens huvudsak är juridik. På såväl politikens 
som juridikens arenor uppträder partierna. Forskning om partier och 
partisystem är en betydande gren inom statsvetenskapen. Inom svensk 
rättsvetenskap talas det sällan uttryckligen om politiska partier. Däremot 
är alltid lagstiftaren närvarande och central. Den rättsdogmatiska meto
den utpekar auktoritativa juridiska texter, en bestämning som för övrigt 
inte är en gång för alla given. Rättshistorikern Marie Sandström använ
der ordet fiktion när hon redogör för hur vissa rättskällor för drygt hundra 
år sedan bestämdes vara auktoritativa.11 Förarbeten eller motiv är bety
delsefulla rättskällor för att fastställa vad som är gällande rätt. De doku
ment som utarbetas under lagstiftningsprocessen tilldrar sig således stort 
intresse.12 Det är ofta nödvändigt att även i enkla fall konsultera för
arbeten för att tolka lagtexten. Lagstiftarens, i praktiken experters, poli
tikers och departementstjänstemäns, överväganden är därför viktiga.13 

Lagkommentarer som förmedlar förarbetenas innehåll brukas flitigt i 
svensk praktik.14 Ibland anses frågan om vad som är gällande rätt inte 
endast vara rättsvetenskapens huvudsak, utan till och med den enda upp
giften. Det förekommer dock alltmer rättsvetenskaplig forskning som 
är vidare än så.13 Formellt sett är dock otvivelaktigt riksdagen folkets 
främsta företrädare med exklusiv lagstiftningsmakt.16 Proportionella val-

11 Sandström 2002, s. 291. Se även Sandström och Peterson 1996, s. 166 ff. Lagpositivis- 
mens monistiska rättskällelära blev praktiskt omöjlig mot slutet av 1800-talet och i takt 
med samhällets utveckling. De, i förhållande till lagstiftning, undertryckta rättskällorna 
såsom juridisk doktrin, sedvanerätt, praxis och så småningom förarbeten, togs åter i bruk.
12 Begreppet ”gällande rätt” är inte oproblematiskt. Strömholm ägnar frågan några 
hundra sidor, se Strömholm 1996. En mycket förenklad innebörd är att med hjälp av 
rättskällorna söka nå en rättslig lösning i ett konkret fall.
13 Hellner 1994, s. 81. Se även Schmidt 1955, s. 264 ff. Schmidt uttalar att domare som 
regel uppfattar motiv som vägledande direktiv oavsett om det åsyftats eller inte av dem 
som formulerat motiven. Se även Peczenik 1999, s. 12f. som erinrar om att i Norden i 
allmänhet, och i Sverige i synnerhet, tillmäts förarbeten stor betydelse även om ett trend
brott tycks ha inträtt med ett rättsskapande dömande som följd. Som exempel anger han 
RÅ 1997 ref. 18 där RegR, i motsats till ett uttalande i prop. 1994/95:3, s. 45 ff av före
dragande statsrådet, fann att en tunnel under nationalstadsparken i samband med byg
gandet av Norra länken stred mot ordalydelsen 3:7 2 st. lagen (1987:12) om hushållning 
med naturresurser. Riksdagen ansåg inte heller att något tillkännagivande, i enlighet med 
motionsyrkanden, om lokalisering av Norra länken utanför nationalstadsparken var nöd
vändigt, se 1994/95:BoU6, s. 8. Peczenik menar att förarbetenas försämrade kvalité, 
RF:s rättighetskatalog, Europakonventionens införlivande i svensk rätt samt EU-med- 
lemskapet på sikt kan leda rättspraxis mot djärvare ställningstaganden.
14 Hellner 1994, s. 83. Lind 1993, s. 303.
15 Se avsnitt 1.3. Ett annat är genusrättslig forskning, se t.ex. Svensson 1997.
16 1:4 RF.
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system som det svenska medger sällan majoritetsstyre.17 I praktiken har 
därför en minoritetsregering med stödpartier i parlamentet, liksom en 
majoritetsregering, det bestämmande inflytandet över lagstiftningens 
innehåll. Merparten av de dokument som uppkommer under lagstift
ningsprocessen och som sysselsätter den rättsvetenskapliga disciplinen, 
ger uttryck för ett partis eller flera partiers uppfattningar. Deras göran
den, om än anonymiserade under beteckningen lagstiftaren, är centrala 
även för rättsdogmatikern.

3.2 Diffus gräns
Analyser av förhållandet mellan juridik och politik tycks ofta grunda sig 
mer på en önskan om att det skall, eller åtminstone bör, finnas en tydlig 
gräns. Uppenbara skillnader finns också om utgångspunkten tas i teore
tiska definitioner. Med juridik avses ibland enbart metoder att fastställa 
gällande rätt.18 Innebörden av politik handlar inte så mycket om en 
kärnfull definition, utan snarare om olika tolkningar av begreppet.19 Jag 
använder David Eastons närmast klassiska definition eller tolkning av 
politik, eftersom den är vanligt förekommande inom statsvetenskapen. 
Enligt Easton bestämmer politik auktoritativt fördelningen av värden i 
ett samhälle.20 Med värden avses i det här sammanhanget allting som har 
ett värde för någon.

Statsvetaren Barry Holmström arbetar med utgångspunkt i denna 
definition och menar att juridik kan definieras som en delmängd av poli
tik och motsvarar den praktiskt dömande funktionen, vilken känneteck
nas av en befogenhet att auktoritativt och slutgiltigt fastslå vad som i ett 
specifikt fall är gällande rätt. Han anser att domstolarna medvetet påver
kar värdeallokeringen i samhället. Det sker direkt genom att de åstad
kommer samhälleliga effekter, och indirekt genom ett beaktande av kon
sekvenser för fördelningen av makt och inflytande i fördelningsprocessen, 
dvs. samhälleliga aktörers maktpositioner eller maktresurser. Domstolar, 
och särskilt Högsta domstolen (HD), fördelar auktoritativt värden. 
Holmströms slutsats är att i fall den sedvanliga definitionen av politik 
godtas, innebär det att större delen av domstolarnas verksamhet är poli-

17 Bäck och Möller 2003, s. 57.
18 Sandgren 1999-2000, s. 868.
19 Jfr Hague, Harrop och Breslin 2000, s. 28 med en annan statsvetenskaplig tolkning 
där politik ”är den verksamhet i vilken grupper når bindande kollektiva beslut genom att 
försöka överbrygga motsättningar bland sina medlemmar.”
20 Easton 1965, s. 50.
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risk.21 Av en sådan bestämning följer dock samtidigt att stora delar av den 
traditionella rättsvetenskapliga forskningen sysselsätter sig med något 
annat än juridik, då den i stor utsträckning ägnar sig åt prognoser som i 
bästa fall är auktoritativa men inte slutgiltiga.22 En prognos om gällande 
rätt med ledning av rättskällor är något annat än ett slutgiltigt faststäl
lande av densamma. Filosofen Ingemar Hedenius menade att alla utsagor 
om rättsläget i rättsligt osäkra fall, är rättspolitiska utlåtanden.23 Det hade 
inte med finalitetskravet att göra utan med distinktionen mellan vad som 
är respektive borde vara rätt. Skillnader mellan juridik och politik finns 
också när man betraktar enskildheter som strikt rättsliga ansvarsfrågor, 
såsom domstolars befogenhet att utkräva ansvar.24

En granskning av teoretiska definitioner av juridik och politik medför 
dock att gränserna luckras upp. Föreställningen om en tydlig gräns visar 
sig sakna en faktisk motsvarighet. Innebörden av judikalisering går i den 
riktningen. Detta begrepp används för att beskriva en förskjutning mel
lan juridik och politik, där allt fler politiska frågor avgörs av rättsliga 
organ, i stället för centrala politiska organ som regering och riksdag.25 

Rättsvetaren Joakim Nergelius beskrivning är att viktiga politiska beslut 
inte längre är förbehållna politikerna.26 En sådan utveckling kan grunda 
sig i att skyddet för enskildas rättigheter eller, lika tänkbart, skyddet för 
andra konstitutionella eller samhälleliga värden därigenom stärks eller 
värnas.27 Samtidigt är den rättstillämpande funktionen inte i någon av 
Europas demokratier exklusivt förbehållen domstolar.28 Aktivistiska 
domstolar kan hämma demokratin. Statsvetaren Olof Petersson däremot 
menar att problemet i Sverige snarast anses vara att rättsväsendet saknar 
tillräcklig integritet och självständighet.29 En liknande ståndpunkt intar 
rättsvetaren Aleksander Peczenik som menar att domare inte sällan ser 
som domstolens uppgift att verkställa de politiska intentioner som ut
trycks i lagen, inte att tolka lagen i ljuset av moralen. De här attityderna

21 Holmström 1998, s. 33 och s. 41 ff.
22 Jfr Ross 1971, s. 128 ff.
23 Hedenius 1963, s. 134f.
24 Jfr Sterzel 1998, s. 52.
25 Internationellt använder statsvetenskapen begreppet judikalisering, se t.ex. Vallinder 
och Täte 1995, s. 2f. I artikeln beskriver författarna hur svenska stats- och rättsvetare i 
samband med vistelser i USA får lära sig det deras gammalmodiga läroböcker uteslöt; 
domstolarna är närbesläktade med politiken och tvärtom. Se även angående begreppet 
Holmström 1995, s. 345 f.
26 Nergelius 1999 (b), s. 55 f.
27 Jfr Nergelius 1999 (a), s. 40 och s. 55.
28 Holmström 1998, s. 41.
29 Petersson 1996, s. 117.
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för Peczenik samman under lagpositivism med innebörden att rättspraxis 
präglas av pragmatism, försiktighet och lojalitet mot statsmakten.30 Det 
nyss sagda leder in på förarbetenas starka ställning som rättskälla. Även 
denna omständighet belyser svårigheten med att uppställa en skiljelinje 
mellan juridik och politik. Den diffusa gräns som finns mellan juridik 
och politik vid lagstiftningsmomentet kanske även återfinns vid rättskip
ning, fastän denna uppgift vanligen ses skild från politiken och som 
något för jurister.31

I Sverige deltar jurister ofta i lagstiftningsprocessen för att senare i kar
riären, som justitie- eller regeringsråd, tillämpa dessa lagar. Sterzel anser 
att risken för politisering av domstolar knappast kan tas på allvar endast 
med argumentet att karriärvägen till höga domarposter under lång tid 
har gått via regeringskansliet. Han anser att någon politisering inte har 
följt av detta.32 Nergelius varnar dock för att närheten till lagstiftaren 
innebär en risk för en osjälvständig attityd gentemot lagstiftaren hos dem 
som nomineras till de högsta domarämbetena.33 Förarbetenas betydelse 
bör minska till följd av EG-rätten och därmed ökar kanske också utrym
met för självständiga, eller mer självständiga, domstolar. Justitierådet 
Lind menar dock att förarbetenas betydelse kommer att bestå under lång 
tid.34 En kontrasterande mening angavs i anslutning till ett rättsfall,33 

som gällde tillämpning av en jämknings regel i trafikskadelagen beträf
fande skada på bil till följd av en kollision som en cyklist ensam var vål
lande till. Här kritiserade rättsvetaren Jan Hellner HD för att den inte 
hade gjort någon självständig rättspolitisk bedömning, utan träffat ett 
avgörande som utgjorde ett exempel på tillämpning av motiv som vore 
de lag.36

Ett par inlägg av justitieråden Staffan Vängby och Johan Lind är ytter
ligare exempel på att gränsen mellan juridik och politik inte är oproble
matisk. Den förra menar att i händelse av konflikt mellan förarbeten och 
grundlagstext, de förra skall gälla. Denna uppfattning hävdar Vängby 
inte endast beträffande RF:s rättighetsbestämmelser, utan generellt. För

30 Peczenik 1999, s. 11.
31 Jfr Bertilsson 1995, s. 16.
32 Sterzel 1998, s. 47 ff. En liknande slutsats finns hos Ryberg 1988, s. 155.
33 Nergelius 1997, s. 434.
34 Lind 1996/97, s. 359 där Lind menar att i fall den svenska lagstiftaren har implemen- 
terat ett EU-direktiv kan det finnas motivuttalanden om innebörden som dock inte har 
samma tyngd som motiv till intern svensk lagstiftning. Det är dock av intresse att 
inhämta kunskap om kanslihusexperternas uppfattning om direktivet. Lind framför 
uppfattningen att sådana uttalanden kanske kan jämställas med uttalanden inom doktri
nen.
35 NJA 1985 s. 309.
36 Hellner 1991-1992, s. 262 f.
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domstolar och andra rättstillämpande myndigheter finns särskild anled
ning, just vid grundlagstolkning, att respektera den demokratiska ord
ning i vilka de tillkommit för att förhindra att politisk makt överförs från 
riksdag till myndigheter. Som grund för denna hållning framhåller Vängby 
att grundlagen traditionsenligt bygger på politiska kompromisser som 
kan leda till svårtolkade grundlagstadganden.37 Lind ger närmast uttryck 
för att domstolen i princip skall vara osjälvständig gentemot lagstiftaren. 
Han anger som en förklaring till att HD tillmäter motiv stor betydelse 
att lagstiftaren förväntar sig detta, samt att åtskilliga berörda slipper 
överraskningar. Ytterligare en anledning menar Lind är att domarens 
arbetsmetod går ut på att finna lagstiftarens värderingar, och att en 
granskning av motivuttalanden liksom lagtext är det lättaste sättet att 
finna dessa.38 Vidare tycker Lind att det är föga sannolikt att så mycket 
arbete skulle ägnas allmän- och specialmotiveringar, om inte lagstiftaren 
räknade med att motiven kommer att ha betydelse efter en lags promul
gation.39 Nergelius menar att misstanken om att domare i de högsta 
instanserna hellre är lojala mot politiska makthavare än mot enskilda och 
grundläggande rättsprinciper, sällan har fått sådan näring som i Vängbys 
inlägg.40 Vidare beskriver han Linds uppfattning ”som en enda lång plä
dering för att domstolarna skall inta en totalt osjälvständig, för att inte 
säga devot inställning till lagstiftaren”.41 Domstolar skall i stället själv
ständigt upprätthålla rätt och rättvisa. De skall inte vara ”lagstiftarens 
ödmjuke tjänare” genom att bry sig om vad lagstiftaren räknar med. Där 
Lind ser underordning gentemot lagstiftaren som domarens enda alter
nativ att stå över egna värderingar, ser Nergelius andra. Ett alternativ 
till att uppfylla och förverkliga lagstiftarens, i meningen den tillfälliga 
riksdagsmajoritetens intentioner, är att sträva efter att värna förutom 
lagstiftarens auktoritet även demokratins och rättsstatens fundamentala 
principer som uttrycks i grundlagen.42

Rättspraxis från 1980-talet visar dock att HD väsentligen agerade som 
statsmakternas förlängda arm mot medborgarna.43 Även ett relativt nytt

37 Vängby 1996, s. 895 f. och s. 892.
38 Lind 1996/97, s. 357 f. Doktrin som rättskälla tillmäter Lind knappt någon betydelse 
alls, se s. 360 ff. Nergelius uttrycker Linds inställning till den rättsvetenskapliga doktri
nen som ett, i det närmaste, omyndigförklarande, Nergelius 1997, s. 433.
39 Lind 1996/97, s. 353.
40 Nergelius 1997, s. 430.
41 Nergelius 1997, s. 432 f.
42 Nergelius 1997, s. 433.
43 Strömberg 1988, s. 143. Detsamma gällde inte RegR som, i vart fall beträffande före
skrift beslutad av förvaltningsmyndigheter och kommuner, utövat normprövningsrätten 
med, enligt Strömberg, relativt stor frimodighet.
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rättsfall44 belyser den problematiska gränsen mellan juridik och politik. 
Det gällde en vårdnadstvist där HD avslog den ena partens yrkande om 
förmån av rättshjälpsbiträde utöver 100-timmarsgränsen.45 I avsaknad 
av legala anvisningar om vad som skall ligga till grund för en prövning av 
om rättshjälp skall upphöra, uttalade HD att prövningen skall ske mot 
bakgrund av syftet med rättshjälpsreformen. Besparingsskäl utgjorde i 
detta fall en framträdande orsak för att begränsa rättshjälpsförmånerna. 
Det är i det ljuset domstolens uppmaning till rättshjälpsbiträdet att av
sluta sitt uppdrag bör ses. Det politiska målet att åstadkomma besparing
ar blev genom en hög grad av lojalitet med lagstiftaren, också domsto
lens. HD förde däremot inget resonemang om rättshjälpens ursprungliga 
syfte eller grundlagens princip om allas likhet inför lagen, liksom inte 
heller principen om barnets bästa. Andra fall på helt andra områden går 
emellertid i motsatt riktning. De kanske allra mest tydliga exemplen gäller 
sexuell brottslighet. Fastän det klart uttalas i förarbetena att en kvinnas 
handlande och andra omständigheter som föregår en våldtäkt inte är rätts
ligt relevanta, tillerkänns de ändå rättslig betydelse vid tillämpningen.46

Vid sidan av att betrakta definitioner av juridik och politik, samt lag
stiftning och rättstillämpning finns exempel på problematiseringar av för
hållandet mellan juridik och politik som mer handlar om klassificering 
av beslut än ett särskiljande av dessa områden. Eckhoff talar inte om vissa 
handlingar, avgöranden, verksamheter eller organ som politiska eller 
opolitiska. Han skiljer mellan tre typer av beslut som dels har politiska 
verkningar, dels har sin grund i politiska överväganden och dels sam
manhänger med förhållanden om vilka det råder politisk strid.47 Med 
politiska verkningar avser han samhälleliga konsekvenser i fråga om 
inkomstfördelning, hälsotillstånd och produktionsförhållanden. Dessa 
effekter eller konsekvenser övervägs vanligen av politiskt valda inför ett 
beslut. Ibland får även domar sådana faktiska verkningar utan att dom
stolen medvetet tar det i beaktande. Politiska överväganden handlar om 
konsekvensorienterade beslut där en bedömning av vilka samhälleliga

44 NJA 2000 s. 390.
45 Se 13 och 34 §§ rättshjälpslagen (1996:1619).
46 Prop. 1983/84:103, s. 21 ”Utgångspunkten måste vara att kvinnan i varje situation 
har rätt att bestämma över sin egen sexualitet, och att hennes önskan att inte ha samlag 
eller annat sexuellt umgänge ovillkorligen skall respekteras. Att uppsåtligen tilltvinga sig 
samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge med våld eller genom hot som innebär 
eller framstår som en trängande fara utgör därför en synnerligen grov kränkning av den 
personliga integriteten och måste som jag ser det bedömas som våldtäkt helt oberoende av 
parternas relationer och de omständigheter som har föregått övergreppef (min kursivering). 
Se även bet. JuU 1983/84:25, Wennstam 2002, särskilt s. 188 ff. samt NJA 1997 s. 538.
47 Eckhoff 1989, s. 30 f.
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verkningar ett beslut kan få är bestämmande i valet mellan olika alterna
tiv. En bedömning görs också av effekterna i samhället som helhet, för en 
viss samhällsklass, yrkesgrupper eller styrkeförhållandet mellan politiska 
partier och grupperingar. De beslut som Eckhoff beskriver som att de har 
politiska verkningar och föregås av överväganden om deras affekter mot
svaras av vad rättssociologen och rättsvetaren Håkan Hydén benämner 
som mål-medel regler.48 Med beslut som sammanhänger med förhållan
den om vilka det råder politisk strid, avser Eckhoff att en dom används i 
politisk kamp mellan grupper och klasser. Domen blir politisk när den 
används i politiska syften.

Maktdelningsläran utgör stommen i samtida konstitutioner som fast
slår statsmaktens uppdelning institutionellt eller funktionellt. Montes
quieus uppdelning på en lagstiftande, verkställande samt dömande makt 
avsåg ibland institutioner, ibland funktioner. På institutionsnivå kan 
maktdelning betona åtskillnad eller beroende.49 Montesquieu föresprå
kade åtskillnad som korrektiv mot maktmissbruk.30 Holmström ställer 
denna tredelning, som baserar sig på att det finns en rättslig skillnad mel
lan att stifta lag, att fatta och verkställa beslut enligt lag och att döma, i 
relation till begreppsparet juridik och politik. Han finner att denna upp
delning inte är invändningsfri även om de två förstnämnda funktionerna 
ofta hänförs till de politiska institutionerna medan domstolarna inte 
sysslar med politik. I praktiken sysslar även andra institutioner än dom
stolar, och därmed andra personer än domare, med juridisk verksamhet. 
Ett påstående om motsvarande gråzon beträffande politik där domstolar 
är politiska organ eller fattar politiska beslut är betydligt känsligare. Det 
uppfattas lätt som ett angrepp på den dömande verksamheten och ett 
ifrågasättande av domarnas heder.31 Ordet politik blir i det här sam
manhanget negativt värdeladdat och förknippat med partiskhet och 
osaklighet.32 Politik blir subjektivitet medan juridik står för objektivitet 
och opartiskhet. Uppsalaskolans inverkan på vetenskapssyn i allmänhet 
och rättsvetenskap i synnerhet bör enligt min mening inte underskattas.

48 Hydén 2002, s. 137 ff.
49 Holmström 1998, s. 23 ff.
50 Montesquieu 1998, s. 110 ff.
51 Holmström 1998, s. 41 f.
52 Eckhoff 1989, s. 30. Ordet förknippas med ”partiskhet, usaklighet og tendenser til å 
gå på akkord med fundamentale prinsipper [...] Utsagn om att ’juss er politikk’ eller 
’domstolene er politiske organer’, blir derfor lett oppfattet som beskyldninger om å svikte 
rettsidealer”.
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Steget från värderelatisvism till domstolars höggradiga lojalitet mot 
lagstiftaren är inte särskilt långt.53

Eastons bestämning av politik leder enligt Holmström inte endast till 
ett område med juridiska handlingar och beslut, och ett annat med poli
tiska. Därutöver finns ett tredje som utgör en kombination vilken inklu
derar beslut som kan fattas av domstolar eller andra statsorgan, fast i 
praktiken oftast fattas av domstolar. En dom som slutligt fastställer vil
ken ersättning som skall utgå för exproprierad egendom fördelar aukto
ritativt värden. Den är politisk samtidigt som den slutgiltigt fastslår vad 
som är gällande rätt vilket innebär att juridiken och politiken går in i 
varandra. Den lagstiftande funktionen skiljer sig åt från den dömande 
framför allt genom kravet på den senares förankring i ett konkret fall. 
Holmström finner att en rimlig och stringent åtskillnad mellan juridiska 
och politiska beslut är fåfäng möda. Domstolars politiska överväganden 
medför inte att deras beslut upphör att vara juridiska. De är på en och 
samma gång juridiska och politiska, och mer precist politiska beslut fat
tade i juridiska former och av juridiska instanser.54

Holmström visar på svårigheter förknippade med att definiera lagstif
tande, dömande och verkställande funktioner på ett sätt så att deras 
utmärkande drag klart skiljer sig från varandra. Detta sammanhänger 
enligt Holmström med att såväl den dömande som den verkställande 
funktionen härleds från den lagstiftande. Både den dömande och den 
verkställande funktionen har inslag av lagtillämpning i enskilda fall. Den 
förra består enbart i att fastställa lagens mening, medan effektuering av 
dom är en exklusiv del i den verkställande. Den verkställande funktionen 
blir här en specificering av den dömande. Detta strider dock mot vanligt 
språkbruk som behandlar den dömande och verkställande funktionen 
som distinkta företeelser, inte såsom delar av samma. Kärnan i den 
dömande funktionen bör, enligt Holmström, i stället definieras som en 
befogenhet att auktoritativt och slutgiltigt fastslå gällande rätt med 
utgångspunkt från omständigheterna i ett givet fall och utifrån detta be
stämma utgången i fallet. Gränsen mot den lagstiftande funktionen dras

53 Uppsalaskolans (Hägerström) värdeteori stipulerar att värdeomdömen, t.ex. gott och 
ont, enbart är subjektiva känslouttryck som inte säger något om det sanna, falska eller 
verkligheten. Juridiken såg han som ovetenskaplig då den utgick ifrån begrepp som 
enskildas rättsplikt, med normativ innebörd, att följa rättsregler. Hägerström menade att 
någon distinktion inte gjordes i rättsvetenskapen mellan juridisk respektive moralisk 
plikt. Juridikens värdebemängda rättsprinciper kunde, enligt Hägerström, knappast vara 
föremål för (rätts)vetenskap, se Källström 1986, s. 19 E och s. 42.
54 Holmström 1998, s. 33 ff.
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här genom kravet på förankring i ett konkret fall, och mot den verkstäl
lande genom finalitetskravet.55

Petersson talar om en föreställning om harmoni mellan juridik och 
politik med en mellanliggande skarp gräns där dragkampen om makten 
inte leder någon vart. Det är ett nollsummespel där den makt jurister 
vinner, förlorar politiker i motsvarande mån. Endera skall majoritetens 
vilja råda fullt ut eller också skall minoriteten skyddas. I det första fallet 
vinner politikerna, medan juristerna står som segrare i det senare. Peters
son erinrar om att maktdelning handlar om fördelning av befogenheter, 
inte om att balansera två vikter. Juridik och politik bör därför ses som två 
verksamhetsområden med eget ansvar och självbestämmande. En demo
kratisk rättsstat förutsätter en stark politik och en stark juridik, medan 
Sverige enligt Petersson har såväl svaga jurister som politiker. Uppgiften 
borde vara att finna en fruktbar uppgiftsfördelning och samverkan. Den 
politiska debatten skulle vinna på att rättsliga argument och tänkesätt 
lyfts fram, vilket möjliggör en lagstiftning som är bättre förankrad i den 
allmänna opinionen. Samtidigt blir jurister mer öppna för lagars politiska 
karaktär, t.ex. att många av dem är resultat av maktspel och politiska 
kompromisser. Petersson menar att större kunskap om lagstiftningens 
politiska och sociala realiteter leder till förbättrade möjligheter för dom
stolar att utveckla en självständig tolkning av gällande rätt.56

Petersson ser således inte förhållandet mellan juridik och politik uti
från institutioner utan talar om uppgiftsfördelning. Med andra ord är 
det funktionerna som står i förgrunden, där domstolens uppgift bör vara 
någon annan än att strikt följa förarbeten. Han förespråkar att såväl ju
rister som politiker bör renodla sina respektive roller och att en viktig 
uppgift för jurister är att åskådliggöra rättsstatens innebörd och dess 
betydelse när det gäller att finna praktiska lösningar i linje med krav på 
rättssäkerhet, maktdelning samt fri- och rättigheter. Politiker bör före
träda medborgarna, formulera visioner och ta ansvar för kollektiva be
slut.57

Det tycks mig som om relationen mellan juridik och politik snarare 
handlar om samband, och paradoxalt nog konkurrens, än klart ifrån var
andra avgränsade områden. Jag går därför över till en annan aspekt på 
relationen, den om ett eventuellt samband.

55 Holmström 1998, s. 32 £
56 Petersson 1996, s. 113 ff.
57 Se Petersson 1996, s. 117.
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3.3 Tydligt samband
Rättsvetaren Per Olof Bolding menar att det saknas bestämda skiljelinjer 
mellan juridik å ena sidan, respektive samhällsvetenskap, politik och all
män samhällsdebatt å den andra.38 Svårigheterna med en dra en gräns 
mellan juridik och politik sammanhänger, vill jag mena, med Eckhoffs 
beskrivning av rätten som stående med det ena benet i moralen, det 
andra i politiken och som en brygga mellan de två. Eckhoff ser rättsfilo
sofiska motsättningar mellan t.ex. naturrätt och positivism som ett utslag 
av försök att så långt möjligt utsträcka rätten mot endera den moraliska 
polen eller den politiska.39 Rättsvetaren Karl Olivecrona talar om en 
växelverkan och ömsesidigt beroende mellan stat och rättsordning. För 
sin existens förutsätter staten en allmän ordning som i sista hand upp
rätthålls av staten själv.60 En klar gräns mellan juridik och politik finns 
enligt Bolding endast beträffande den speciella juridiska teknik, där vissa 
rättskälleargument viktas högre än andra. I fall jurister hänvisas enbart 
till detta ”juridiska” skulle de befinna sig i en helt omöjlig isolering.61

Eckhoff beskriver juristers överväganden under lagstiftningsprocessen 
som mer politiska och konsekvensorienterade, jämfört med deras över
väganden inom rättstillämpningen. Jurister erkänner villigt att de i de 
förra tar politiska hänsyn och gör en åtskillnad mellan hur rätten bör se 
ut till skillnad från vad den är, och annan politik. En exakt gräns är inte 
möjlig att uppställa eftersom alla värderingar inte betecknas såsom 
rättspolitiska. Eckhoffs intryck är att det rättspolitiska begreppet i den 
här meningen reserveras för värderingar och målsättningar som inte är 
partipolitiskt kontroversiella. Sådana anses typiska för juridiken då rätts
regler är speciellt ägnade att främja målsättningar, som exempelvis säker
het i omsättningen eller kriminalitetsbekämpning. Jurister betraktar rätts- 
politik som sitt särskilda område och undviker att ge sig i kast med all
mänpolitiska värderingar. En följd av detta är enligt Eckhoff att jurister 
kan distansera sig ifrån partipolitik och ge sina värderingar en prägel av 
objektivitet och opartiskhet. Genom att inte överträda de ramar de upp
ställer för rättspolitiken vinner de större acceptans som experter. I denna 
egenskap kan de förhindra att andra beträder rättspolitikens domäner. 
Av en sådan specialisering följer, menar Eckhoff, ensidighet vilken i sin

58 Bolding 1968, s. 7.
59 Eckhoff 1989, s.lOf.
60 Olivecrona 1976, s. 265 f.
61 Bolding 1968, s. 97.
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tur kan leda till att juristers fokus på målsättningar gör att de undervär
derar andra motstående hänsyn. Ett sådant synsätt kan förklara varför 
jurister lätt får en förkärlek till det rättssystem de är experter på och gärna 
vill bevara status quo. Förslag om förändringar står i strid med jurister
nas invanda föreställningar och slår därför sällan rot.62

Den danske rättsvetaren Bo von Eyben erinrar om att allt fler rätts
områden får lagstiftningens form fastän det inte är nödvändigt. Särskilt 
beror det på EG-direktiv vilka tvingar ett land att lagstifta i överensstäm
melse med direktiven. Omständigheten att ett visst rättsområde sätts 
upp på lagstiftningens agenda kan dock, menar von Eyben, medföra att 
uppmärksamhet riktas mot ännu inte uppmärksammade problem.63 
Den rättsliga formen bidrar i dessa fall till att sätta dagordningen. En 
näraliggande fråga gäller juridikens uppgifter och om olika uppfattning
ar om dessa kan tillföra något beträffande sambandet mellan juridik och 
politik. I princip kan rätten tillerkännas egenvärde där skyddet för med
borgerliga fri- och rättigheter brukar framhållas, eller fungera som ett 
instrument för att nå av regering och riksdag uppställda målsättningar. 
I praktiken fyller den båda dessa funktioner. Traditionellt och mycket 
förenklat uttryckt har borgerliga partier framhävt det förstnämnda syn
sättet, och socialdemokraterna i högre grad det senare.64 Axel Häger
ströms syn på rätten präglades av att den avvisade existensen av objektiva 
rättigheter. Detta förhållningssätt fördes vidare även av Hägerströms 
efterföljare Vilhelm Lundstedt. En del av samhällsmekanismen utgjordes 
av lagreglerna vars innehåll och tolkning enbart styrdes av samhällsnyttan. 
Denna rättsprincip motsvarade vad människor faktiskt eftersträvade, 
t.ex. tjänlig föda samt trygghet till liv och lem. Rättsvetenskapens och 
rättstillämpningens metoder att härleda nya regler från dels juridiska 
begrepp, t.ex. rättighetsbegreppet, dels analogislut sågs som förklädnader 
för samhällsnyttan. Rätten dirigerade inte endast människors beteende i 
särskilda fall utan var framför allt ett medel att uppnå det nyttiga ur kollek
tivets synvinkel. Rätten var i Uppsalaskolans tappning i hög grad instru
menteil och politikers redskap att styra medborgarnas handlande i enlig
het med samhällets krav, där individen var underordnad kollektivet.65

Sociologen Margareta Bertilsson pekar på att i takt med att samhället 
har förrättsligats, i meningen att social kontroll blivit en uppgift för spe-

62 Eckhoff 1989, s.47ff.
63 von Eyben 1991, s. 3 f.
64 Algotsson 1987, s. 105 och 1993, s. 391.
65 Strahl 2003, s. 158, Strömberg 1989, s. 69 f. och Källström 1984, s. 30 f. 
1986, s.194ff.
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cialutbildad expertis och antagit formen av generella och abstrakta regler, 
har juristerna fått maka på sig. Deras yrkeskompetens har snävats in till 
en tjänande roll i förhållande till politikens aktörer. Förrättsligandet av 
det sociala livet och juristers marginalisering under 1900-talet har enligt 
henne lett till ett brett och diffust spektrum av rättsbärare vid sidan av 
juristerna.66 Hydén beskriver rätten som ett instrument för standardiser
ing och administrativ framförhållning för att lösa frekventa samhälls
problem. Han menar att en stor del av den rättsliga regleringen kan ses 
som standardiserad politik, där rätten bidrar till att upprätthålla den 
politiska ordning som har beslutats.67 På ett liknande sätt talar rätts- 
vetaren Stig Strömholm om rätten i det att den tillhandahåller färdiga 
lösningar.68 Ytterligare en juridikens uppgift anses vara att fördela värden 
vilket sker genom att välbärgade i högre grad bär kostnaderna för offent
lig verksamhet, samt att medel genom bidrag återförs till mindre be
medlade.69 Vidare används rätten som ett medel att försöka uppnå 
målsättningar som utifrån etiska överväganden anses vara rimliga för 
samhället.70 Ett exempel utgör kriminaliseringen av sexköpare enligt lag 
(1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster. I förarbetena uttalas 
att prostitution inte är en önskvärd företeelse och att den medför allvar
liga skador för såväl enskilda som samhället. Vidare anges att det är en 
viktig samhällelig angelägenhet att bekämpa prostitutionen vars krimi
nalisering markerar samhällets inställning.71 Kriminaliseringar vilka som 
helst kan ses som uttryck för rättens uppgift att utöva styrning.72

I ovan nämnda uppfattningar ses rätten som medel för att fördela, 
styra, lösa problem och uppnå olika mål. Rätten används för att bevara, 
befästa, men också förändra. Eckhoff menar att ett okritiskt förhållnings
sätt till juridik inte är rationellt för den som vill se radikala förändringar 
av förhållandena i samhället, eftersom traditionellt juridiskt tänkande 
ofta är konserverande. Juristers förnöjsamhet med sina egna rättssystem 
innebär en mer betydelsefull konserverande faktor än vad som är fallet 
för många andra yrkesgrupper. Den blir än starkare i kombination med 
en tro på att intagna ståndpunkter är objektiva. Han efterlyser en större 
insikt om att de givna rättskällorna i många fall inte ger något entydigt

66 Bertilsson 1995, s. 8 f. och s. 29.
67 Hydén 1999, s. 17 och 2002, s. 134.
68 Strömholm 1996, s. 153.
69 Henricson m.fl. 1976, s. 9.
70 Jfr Peczenik 1995 (a), s. 520.
71 Prop. 1997/98:55, s. 104.
72 Jfr Strömholm 1996, s. 153.
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svar på en juridisk frågeställning. En större insikt medverkar till att de 
preferenser och samhälleliga uppfattningar som betingar olika stånd
punkter förs fram i ljuset och öppnar sig för kritik och debatt. Därmed 
förs ett bredare spektrum av synsätt in i diskussionen om juridiska frågor. 
Detta kommer enligt Eckhoff att leda till att skillnaden mellan rättspoli- 
tiska och allmänpolitiska hänsyn gradvis bryts ner, något som han för 
övrigt välkomnar. Att den här skillnaden upprätthålls kan ge intryck av 
att endast vissa värderingar är juridiskt relevanta, och att jurister har 
bättre förutsättningar att värdera vilka det är. Eckhoff menar att båda 
dessa uppfattningar kan ifrågasättas. Den speciella juridiska kunskapen 
består i att jurister bättre känner regelsystemet än andra och vet hur 
domstolar, förvaltningsorgan och praktiserande jurister använder sig av 
rättsreglerna. När det gäller annan för lagstiftning, lagtolkning och annan 
rättstillämpning relevant insikt menar dock Eckhoff att jurister inte är 
bättre rustade än andra, snarare tvärtom. Det finns inte skäl att tro att 
jurister bättre än andra kan bedöma straffsystemets effekter eller verk
ningar av att kreditväsendet är organiserat på visst sätt. Dessa och många 
andra frågor kan vara relevanta inte endast vid lagstiftning utan även vid 
lagtolkning och annan rättstillämpning. Förhållningssättet till sådana 
här frågor inverkar på rättstillämpningen. Om de diskuterades öppet i 
stället för att utgöra underliggande motiv menar han att övervägandena 
skulle bli bättre, trots att det blir känt att jurister ofta tar ställning till frå
gor som de har liten kunskap om. Eckhoff förespråkar att politiska över
väganden, dock inte alla, bör ha större plats vid juridiska överväganden. 
Juristens värderingsfrihet begränsas nämligen av allmänna rättsprinciper, 
t.ex. principen om allas likhet inför lagen. Denna princip är viktig att 
bevara såvida den avser reell, inte endast formell, likhet. Ett kritiskt för
hållningssätt är alltså på sin plats menar Eckhoff även beträffande prin
ciper. I samband med juridiska överväganden bannlyser han dock sådana 
som att ett visst politiskt parti engagerat sig i saken, eller att ett visst 
bestämt avgörande styrs av prestige.73

73 Eckhoff 1989, s. 61 ff.
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3.4 Relationen mellan juridik och politik
Samband och konkurrens mellan juridik och politik gäller tydligen i 
högre grad än vad en lättvindig separation ger sken av. Om någon upp
fattar att jag förespråkar en total sammanblandning av juridik och poli
tik är detta en missuppfattning. Min syn på relationen mellan juridik 
och politik är nära sammanbunden med hur jag ser på rättssystemet. En 
uppfattning om ett enhetligt rättssystem torde vara dominerande inom 
juristkåren.74 Om denna enhetlighet består i att lösningar på de frågor 
som uppkommer inom rättssystemet skall, kan och bör hämtas inom 
detsamma, reserverar jag mig. Min uppfattning är att det råder ett starkt 
och, mot bakgrund av ett antagande om rätten som ett öppet system, 
ofrånkomligt samband mellan juridik och politik. Utifrån en relativistisk 
syn anser rättsvetaren Aulis Aarnio att rätten inte kan vara ett slutet 
system och att ”(i)me endast den positiva rättsordningen utan också 
rättssystemet är beroende av våra tolkningar.”75 Med ett antagande om 
rättsordningen som ett öppet system följer enligt rättsvetaren Åsa Gun- 
narsson ett accepterande av att denna påverkas och tar intryck av värden 
och ändamål utanför systemet. Vidare följer att återkopplingen mellan 
rättslig reglering och dessa värden och ändamål är väsentlig för rättens 
legitimitet.76

Teorier om nivåindelningar av rätten förenas av åtskiljande av ett 
abstrakt och konkret plan, där det förra motsvarar rättsprinciper medan 
det senare omfattar konkreta rättsregler.77 Aarnio benämner dessa nivåer 
för rättsordning respektive rättssystem och förklarar distinktionen som 
en följd av varje faktisk rättsordnings motsägelsefullhet och ofullständig
het. En idé om rättssystemet som en exakt och sluten enhet står inte i 
motsättning till en ofullständig rättsordning. Drömmen om ett perfekt, 
i meningen slutet, rättssystem är dock bara en dröm.78 Rättsvetaren 
Håkan Gustafsson menar att rättssystemet inte är, och heller inte kan 
vara, en sluten enhet. Tvärtom kännetecknas det i högsta grad av öppen
het.79 Gustafsson beskriver indelningar av rätten i flera nivåer från en 
konkret till en abstrakt och vidare till en rättsligt diffus nivå som står i 
förbindelse med en omgivande verklighet.80 I rättsteoretikern Kaarlo

74 Sandgren 1999-2000, s. 872.
75 Aarnio 1988, s. 16.
76 Gunnarsson 1995, s. 26.
77 Gustafsson 2002, s. 46 ff.
78 Aarnio 1988, s. 9.
79 Gustafsson 2002, s. 47.
80 Gustafsson 2002, s. 55.
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Tuoris nivåteori kallas de skilda nivåerna rättens ytnivå, rättens rättskul- 
tur samt rättens djupstruktur.81

Gustafsson går ett steg längre i sin avhandling från år 2002, genom 
att påvisa djupstrukturens förankring och förändring i en samhällelig 
kontext där rättstillämpningen eller doktrinen kan komma att beakta 
samhälleliga beteenden eller värden. Om dessa är varaktiga och möts av 
acceptans transformeras de ofta till rättsprinciper. De kläds i juridisk 
språkdräkt och infogas i den juridiska kontexten. Ett socialt värde kan 
därmed utgöra grunden för en rättsprincip vilket i sin tur innebär att ett 
systems normerande verkningar får en legitimerande funktion. Gustafs
son beskriver den här cykeln som ett fundamentalt värdeutbyte mellan 
rätten och andra normerande system.82 Hans uppfattning om att rätts
principer ”inget annat är, än juridiska översättningar av samhälleliga vär
den och beteenden”83, delar jag. Rättsvetaren Thomas Bull menar att den 
praktiska tillämpningen av juridiken är fylld av, och kräver, värderande 
ställningstaganden av personer i beslutsfattande ställning. Hans slutsats 
är att någon värderingsfri tolkning, eller objektiv kunskap om rätten, 
inte kan förekomma.84

En föreställning om juridiken som värderingsfri eller objektiv kan 
uppställa begränsande ramar som medvetet eller omedvetet försvårar 
våra möjligheter att förklara eller förändra juridiken. Gunnarsson talar 
om att antagandet av ett rättssystem, en rättskultur och en systematik 
speglar en oreflekterad attityd som leder till omedvetenhet eller oför
måga att se den nationella rättsordningens rättspluralism.85 En beskriv
ning av juridiken som objektiv haltar betänkligt, menar jag, redan när 
rättstillämpningens aktörer uppvisar en hög grad av lojalitet gentemot 
lagstiftaren. Det här är, enligt min mening, ett uttryck för juridikens 
förankring i en samhällelig kontext. Varken Vängby eller Lind skulle dela 
min uppfattning. Tvärtom ger de uttryck för att det inte rör sig om poli
tik när domares förhållningssätt gentemot lagstiftaren präglas av hög
gradig lojalitet. I konsekvens härmed bör det således röra sig om politik 
när en domstol är självständig, i meningen att den inte är höggradigt 
lojal eller agerar helt i strid med motiven, t.ex. när den tillmäter en kvin
nas handlande före en våldtäkt rättslig relevans.86 I dessa fall underlåter 
praktikerna att handla i överensstämmelse med rättskällorna vilket

81 Tuori 1999, s. 11 f.
82 Gustafsson 2002, s. 71 f.
83 Gustafsson 2002, s. 52.
84 Bull 2002, s. 148.
85 Gunnarsson 2003, s. 23 f.
86 Prop. 1983/84:105, s. 20 f., bet. JuU 1983/84:25 samt NJA 1997 s. 538.
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endast rättsvetenskapliga teoretiker kan ägna sig åt, enligt rättshistori- 
kern Katarina Alexius.87 Likväl tycks det finnas praktiker som inte anser 
sig vara bundna av rättskällorna vilket enligt min mening handlar om att 
praktikern väljer att i visst eller vissa fall inte följa motiven. I mina ögon 
handlar detta om en värdering från domarens sida. Idealbilden av juridik 
i allmänhet och rättstillämpningen i synnerhet kan nog innefatta en före
ställning eller önskan om en reell gräns mellan juridik och politik, men 
mycket mer är det knappast.88

Bestämningen av en eventuell gräns mellan juridik och politik är inte 
avhängig av vare sig en hög grad av lojalitet i förhållande till motiven, 
eller en låg. Båda förhållningssätten kan enligt min mening vara politiska 
uttryck. Det ligger närmare till hands att hänföra dylika resonemang till 
strävanden att framställa juridiken som objektiv. För mig framstår dess
utom Linds lojalitet mot lagstiftaren närmast som ett osjälvständigt sätt 
att stå över egna värderingar. I polemik med en domare hävdar Peczenik 
att en domare inte bara får utan också måste använda sig av sina egna 
värderingar. Dessa subjektiva värderingar handlar exempelvis om att välja 
mellan olika analogier eller mellan analogier och motsatsslut samt tolk
ningen av lagens ändamål och är enligt Peczenik apolitiska. Han anger 
dock inte vad dessa värderingar i så fall är eller är uttryck för.89 För mig 
framstår detta som om inte en önskan att särskilja juridik från politik så 
åtminstone ett försök att beskriva juridik som något annat än värde
ringar. Skillnaderna mellan exempelvis ställningstaganden av domstolars 
jurister och konstitutionsutskottets politiker kan vara mindre än vad 
som kanske förväntas av beslut inom skilda områden som juridik och 
politik.90 Jag delar förvisso Nergelius uppfattning att det inte endast gäl
ler att värna lagstiftarens auktoritet utan även demokratins och rätts
statens fundamentala principer. Jag hade, utan att ta ställning till utgång
en i målet, föredragit en argumentation med sådana utgångspunkter i 
exemplet ovan beträffande rättshjälp vid vårdnadstvist.

Domstolars underordning i förhållande till lagstiftaren är dock inte 
entydig. Ibland agerar domstolen på motstående sätt, t.ex. vid tillämp
ning av straffbestämmelsen om våldtäkt, och tar enligt motiven ovid
kommande hänsyn. Det är mot den här bakgrunden som en beskrivning 
av juridiken som objektiv blir problematisk. Det är som om juridiken, 
med Eckhoffs ordval, i tyngdpunktsförskjutningen från det ena benet till 
det andra transformeras från subjektivitet till en föreställning om objekti-

87 Alexius 1996, s. 366.
88 Se Ekstedt 1997-98, s. 1001 om att domare inte skall använda sig av egna värderingar.
89 Peczenik 1998-99, s. 464 f.
90 Se Bull 2002, s. 148.
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vitet. Ytterligare ett exempel på politiskt ställningstagande kan vara när en 
domstol inte försöker att upprätthålla grundlagen gentemot lagstiftarens 
vilja.91 Domstolens återhållsamma hållning kan tolkas som hänsynsta
gande till den demokratiska ordning i vilken grundlagen har tillkommit 
alternativt ses som ett ställningstagande för behov av ny grundlagstift
ning-

Jag menar alltså att en höggradig följsamhet i fråga om motiven, liksom 
motsatsen, mycket väl skulle kunna etiketteras som politiska ageranden. 
Jag har inte funnit några kriterier som kan ligga till grund för att dra en 
gräns mellan juridik och politik. Tvärtom finns det mycket som talar för 
motsatsen; att juridik och politik i hög grad går in i varandra.92 Vad som 
anses vara juridiskt bestäms snarare genom att juridiken fylls med inne
håll än definieras, vilket har likheter med hur rättskällornas omfattning 
fixerades och blev auktoritativa för drygt hundra år sedan.

Närmast återstår ännu att göra en åtskillnad mellan rättspolitik dels i 
meningen de lege ferenda, dels det politikområde som omfattar rätts- 
politiska frågor.

91 Jfr Nergelius 1997, s. 435.
92 Jfr Eckhoff 1989, s. 29.
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4 Det rättspolitiska begreppet

I det förra kapitlet problematiserades relationen mellan juridik och poli
tik. Där framskymtade även ett rättspolitiskt begrepp. I det här kapitlet 
avser jag att behandla detta begrepp utifrån de olika innebörder det kan 
ges. Därifrån övergår jag till att med utgångspunkt i RF:s skydds- och 
rättstillgänglighetsprinciper ringa in det materiella innehållet i det rätts
politiska politikområdet.

4.1 Rättspolitiska utsagor
Begreppet rättspolitik förekommer i många rättsvetenskapliga framställ
ningar och oavsett rättsområde. Dess innebörd tycks tas för given, i vart 
fall anger få författare uttryckligen vilken innebörd de åsyftar.1 För att 
visa på begreppets spännvidd följer närmast några olika rättsvetares upp
fattningar om innebörden av begreppet. Redan i det förra kapitlet fram
kom att Eckhoffs intryck är att det rättspolitiska begreppet inte omfattar 
vilka värderingar som helst, utan endast sådana som inte är partipolitiskt 
kontroversiella. Detta menade han medför att jurister kan ge sina värde
ringar en prägel av objektivitet.2

Den danske rättsvetaren Alf Ross definierade inte rättspolitik utifrån 
ett speciellt mål, som exempelvis att förverkliga det rättas idé, utan utgick 
i stället ifrån medlen. Han menade att rättspolitik omfattade alla hand- 
lingsproblem som uppstod vid användning av rättens teknik, och särskilt 
lagstiftning, för att uppnå sociala mål. Rättspolitikens särart betingades 
således av rättssociologisk kunskap om orsakssammanhang mellan möj
ligheterna att med rättslig normering påverka mänskligt handlande. För 
Ross var rättspolitik tillämpad rättssociologi eller rättsteknik, där varje 
lagstiftningsfråga rymde en mer eller mindre betydelsefull rättspolitisk

1 Ett undantag är Nergelius som diskuterar det rättspolitiska begreppet, se Nergelius 
1996, s. 57.
2 Eckhoff 1989, s. 47 ff.
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aspekt. Graden av betydelsefullhet var beroende av vilken tyngd den do
minerande samhällsuppfattningen tillmätte de rättstekniska elementen, 
vilket i sin tur var avhängigt i vilken omfattning lagstiftningsärendet 
uppfattades som allmänpolitiskt eller inte. Ross utpekade frågor om 
skatter, tullar, avgifter och statslån som hemmahörande i finanspolitiken, 
vilka endast eller främst var intressanta som ekonomiskpolitiska ingri
panden. Den rättstekniska aspekten eller den rättsliga normeringens 
efterlevnad stod däremot i bakgrunden. Detsamma gällde socialpoliti
kens regleringar av arbetsförhållanden, försäkringar, omsorg om obe
medlade och handelspolitiska frågor som valutalagstiftning samt import- 
och exportrestriktioner. Ross menade att fastän dessa områden hade sina 
egna experter fanns det likväl en rättspolitisk sida. Förhållandet var dock 
det omvända beträffande lagstiftning avseende ”institutioner” som t.ex. 
egendom, kontrakt och äktenskap. Dessa var djupt förankrade i samhäl
lets relativt beständiga ekonomiska struktur och ideologi. Att ideologiska 
inställningar och målsättningar bar upp institutionerna sågs som opro
blematiskt och som en självklarhet, varför de knappast ägnades något 
intresse. Rättstekniska frågor däremot tilldrog sig intresse kring hur reg
lerna borde formuleras för att uppnå ett beteende som svarade mot 
målen. Ross menade att det var här i den närmast apolitiska rättstekniska 
sfären som juristen och rättspolitiken hade sina uppgifter. Ett problem 
blev rättspolitiskt i samma mån som det inte rörde politiska målsätt
ningar på kortare sikt, vilket Ross benämnde som politik i snävare me
ning.3 Den norske rättsvetaren Blandhol uttrycker samma andemening 
genom att säga att ju mindre politik, desto mer rättspolitik.4

Ross tillhandahöll en utvidgad definition som inte endast beaktade 
rättsvetenskapens rättspolitiska uppgifter, utan även den juridiska yrkes
kårens. Till de juridisk-tekniska problemen av rättssociologisk natur in
kluderade han sammanhängande politiska problem, där jurister kunde 
fungera som förmedlare av kunskap som hörde till andra experters fack
områden. Juristen var då inte sakkunnig i eget namn utan lånade sitt 
vetande från andra områden, t.ex. det ekonomiska eller näringspolitiska. 
Juristen kunde också fungera som experternas ordförande, göra avväg
ningen mellan samtliga hänsyn och slutligen formulera besluten så att de 
harmonierade med existerande lagstiftning.5

Ross ansåg att rättspolitiken hade tre uppgifter. Den första bestod i en 
objektiv redogörelse för premisser bestående av i samhället rådande och

3 Ross 1971, s. 417 ff.
4 Blandhol 1999, s. 139.
5 Ross 1971, s. 421.
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utbredda uppfattningar och målsättningar, vilket i praktiken var det
samma som politiska partiers och intressegruppers. Med objektivitet 
avsåg Ross att juristen inte lät sin egen uppfattning påverka redogörelsen. 
Den andra uppgiften var att framställa de fakta och sammanhang som 
var operativa i förhållande till premisserna, samt att ange adekvata rätts
liga medel för att realisera målen. Rättspolitikens tredje uppgift handlade 
om att utifrån de två första dra slutsatser och ge lagstiftaren och domare 
anvisningar genom t.ex. konkreta lagförslag vilka baserade sig på en 
avvägning mellan målen och de därtill knutna medlen. Den andra upp
giften ansåg Ross vara principiellt teoretisk och vetenskaplig, medan den 
tredje var ovetenskaplig och uttryck för personliga reaktioner då dessa 
beslut grundade sig på avvägningar mellan flera, inbördes inkommen
surabla, hänsyn. Denna uppgift handlade om praktiskt och politiskt 
beslutsfattande. Ross ansåg inte heller att den första uppgiften var veten
skaplig, men den kränkte dock inte idén om vetenskapens renhet6 eller 
objektivitet. Den vetenskapliga andra uppgiften beskrev Ross som rätts- 
sociologisk insikt i den rättsliga regleringens möjlighet att inverka på 
människors handlande.7 Som rättspolitiker var juristens roll att fungera 
som en rationell teknolog utan att vare sig vara konservativ eller radikal. 
Liksom andra teknologer ställde juristen sitt kunnande till politiska 
makthavares förfogande.8

Från flera håll har Ross teser kritiserats eller modifierats. Senare teorier 
delar inte Ross uppfattning om att endast en begränsad del av rätts- 
politiken har vetenskaplig karaktär utan inordnar den, eller stora delar av 
den, under rättsvetenskapen. Rättsvetaren Preben Stuer Lauridsen hänför 
exempelvis rättspolitiken i sin helhet till rättsvetenskapens domäner.9 

Ibland anses gränsen mellan rättspolitik och politik vara mer flytande än 
Ross gjorde gällande och den rättspolitiska ramen mer generös.10 Rätts
vetaren Petter Asp talar om att det som bör gälla (de lege ferenda) när en 
rättsfråga är mycket öppen, också är det som gäller (de lege lata). Asp 
upphäver här distinktionen mellan vad som bör vara, respektive är, gäl
lande rätt. Han talar om en sammansmältning av argumentation de lege 
ferenda och de lege lata.11 Rättsvetaren Madeleine Leijonhufvud menar

6 Här avsåg Ross ett moraliskt krav på att vetenskapsmän klart markerade gränsen mel
lan å ena sidan den del av deras verksamhet som kunde göra anspråk på vetenskapens 
auktoritet och objektiva giltighet, å andra sidan deras subjektiva inställningar, se Ross
1971, s. 405 £
7 Ross 1971, s. 424 ff.
8 Ross 1971, s. 472.
9 Lauridsen 1974, s. 70 ff.
10 von Eyben 1991, s. 3 f.
11 Asp 2002, s. 312.
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att den vedertagna uppfattningen numera är att resonemang och förslag 
om hur rätten kan och bör förändras är viktiga beståndsdelar i rättsveten- 
skaplig forskning.12 Asp ser det som fullt legitimt för rättsvetare att kriti
sera och konstruera även de lege ferenda.13 I linje med dessa uppfatt
ningar ligger rättspolitik som förbättringsförslag.14

Formellt sett är också ett regeringsförslag med uppmaning till parla
mentet om att godkänna förslaget att betrakta som rättspolitisk verksam
het.15 Förslagets adressat är i det här fallet lagstiftaren, men det kan också 
vara rättstillämparen. Grunden är att den rättsnorm som blir utfallet av 
varje avgörande är en nyskapelse i meningen att den inte enbart härleds 
ur givna regler, utan innehåller ett mått av tolkning. Detta utrymme för 
rättspolitik till vägledning för domstolarna kallade Ross de sententia 
ferenda, vilken kunde ses såväl som rättsteoretiska påståenden om hur 
domstolen skulle komma att agera som rättspolitiska råd om hur den 
borde agera.16

Stig Strömholm menar att det är ändamålsenligt att definiera rättspo
litik som en grupp av frågor vilka kräver viss specialiserad kunskap för att 
kunna besvaras rationellt. Han kritiserar dock Ross bestämning av 
rättspolitik som tillämpad rättssociologi eller rättsteknik, och ifrågasätter 
om den inte enbart hänför sig till orsakssammanhang mellan rättslig 
normering och mänskligt handlande. Rättssociologisk kunskap ger oftast 
partiella svar på rättspolitiska frågor, men Strömholm menar att det är 
allmänt känt att denna kunskap inhämtas i begränsad omfattning i 
lagstiftningsärenden samtidigt som juristernas rättssociologiska kunska
per är bristfälliga och intuitiva, snarare än rationellt grundade. Detta till 
trots görs rättspolitiska överväganden i samband med lagstiftning på den 
traditionella juridikens område. I fall rättspolitik ses som frågor om nytt
jande av samhälleliga styrmedel i bestämda syften, är juristers kunskap 
om den offentliga apparaten central. Strömholm talar hellre om rätts
politik som rättssociologi och rättsteknik, och han definierar rättspolitik 
som tillämpad kunskap om samhällsorganisationen, dess tillgängliga styr
medel, verkningsmöjligheter och effekter.17 Lauridsen såg resonemang 
de lege ferenda som liktydiga med uttalanden om vad rätten borde vara, 
till skillnad från vad den är, och menade att rättsvetenskapens delar -

12 LeijonhufVud 1996, s. 98.
13 Asp 2002, s. 312.
14 Se Nergelius 1996, s. 37.
15 von Eyben 1991, s. 3.
16 Ross 1971, s. 421 f.
17 Strömholm 1973, s. 668 f.
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rättspolitik och rättsdogmatik - inte kunde stå var för sig. Rättspolitisk 
rådgivning förutsatte rättsdogmatiska framställningar om rättens inne
håll, samtidigt som rättsdogmatik medförde en plikt för rättsdogmati- 
kern att utöva rättspolitik.18

4.2 Ett politikområde
En önskvärd definition av ett politikområde som det rättspolitiska kan 
vara sådan att den en gång för alla tydligt klassificerar eller diskvalificerar 
olika frågor som rättspolitiska. Det är en långtgående ambition som 
knappast är nödvändig för det föreliggande arbetet, och inte heller möj
lig. Detta kan sägas vara en konsekvens av min uppfattning om att det 
likaledes är ett omöjligt projekt att uppställa en gräns mellan juridik och 
politik. Rättspolitik kan, i likhet med juridik, beskrivas som ett begrepp 
som fylls med innehåll, snarare än något som kan definieras utifrån hur 
det faktiskt är. Det förhållandet att centrala rättsliga frågor, även inom 
andra politikområden än det renodlat rättspolitiska, kan vara av rätts
politisk karaktär understryker svårigheterna med att formulera en hel
täckande definition.

I avsnitt 1.3 nämndes att den rättsstatliga ideologi som kommer till 
uttryck i RF omfattar åtminstone fyra fundamentala värden; rättslikhet, 
rättssäkerhet, rättstrygghet samt rättstillgänglighet.19 Dessa värden hand
lar ofta om statens förhållande till medborgarna. Ju starkare en viss frågas 
samband med dessa värden är, desto större skäl att hävda frågans tillhö
righet till det rättspolitiska kärnområdet. Därtill kommer att innehållet i 
motioner, manifest och program på rättspolitikens område ger belägg för 
vad som i praktiken hör dit.20 Politikområdets koppling till RF:s rätts
statliga värden medför att en någorlunda klar bild av rättsstaten och RF:s 
rättsstatsperspektiv, även tydliggör politikområdets innehåll.

Rättsstaten etablerade sig som statsform i de västliga demokratierna 
under senare delen av 1800-talet fram till det första världskrigets ut
brott.21 Mot slutet av 1930-talet uttalade konstitutionsutskottet att rätts-

18 Lauridsen 1977, s. I62f.
19 Frändberg 1996, s. 26 ff.
20 Se t.ex. mot. 1997/98:Ju931 om ny kurs för rättspolitiken. Se även mot. 
1996/97:Ju36 där fp efterfrågar en rättspolitisk strategi samt Värna rättssamhället 1999. 
Se även kd:s En god rätt. Rättspolitiskt handlingsprogram 1998 och Rättspolitiskt manifest, 
1998 samt Rättspolitik. Vänsterpartiets rättspolitik 2002.
21 Blandhol 1999, s. 45.
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staten och dess grundsatser var en omistlig grund för det svenska samhäl
let.22 Rättsstatsbegreppet har en formell och en materiell sida. Så snart 
makten utövas under lagarna föreligger en formell rättsstat, medan det 
däremot saknar betydelse om lagarna är förtryckande eller diskrimine
rande. Nazityskland brukar anges som ett exempel där rättstatens for
mella sida var uppfylld. För att en stat skall kunna betecknas som en 
rättsstat även i materiell mening, tillkommer krav beträffande lagarnas 
innehåll. I en rättsstat i såväl formell som materiell mening utövas sålun
da makten under lagarna, samtidigt som lagarna har ett visst materiellt 
innehåll.23 Det finns skilda uppfattningar om rättsstatens komponenter, 
men om många råder ändå bred enighet.24 Trots avsaknaden av en exakt 
och entydig definition är det uppenbart att frihetsinskränkningar och 
myndigheters godtycke kännetecknar frånvaron av en rättsstat.25 Ett fler
tal ser förutsebar maktutövning respektive rättstillämpning, viss makt
delning bl.a. genom självständiga domstolar, likhet i meningen likabe
handling inför lagen samt rättssäkerhet som rättsstatliga komponenter. 
Det skall vidare finnas garantier mot att staten missbrukar sin makt samt 
finnas grundläggande rättigheter för individen. Även rättstrygghet i 
meningen att individen skyddas mot brott, inklusive sådana som begås 
av staten som t.ex. misshandel av polis, kan räknas som en rättsstatlig 
komponent.26

Rättsstatsbegreppet har inte spelat någon större roll i den svenska rätts
liga diskussionen förrän under 1990-talet. En starkt bidragande orsak 
anses vara att rättsstaten ofta i praktiken har satts i motsatsställning till 
välfärdsstaten.27 Denna tillkom mot bakgrund av strävanden att skapa 
trygghet och jämlikhet med betoning på den enskildes materiella in
tressen och den svagares skydd mot den starkare. Välfärdsstaten har där
för ansetts vara mindre väl förenlig med den rättsstatliga modellen.28 
Rättsstaten kan i stället ses som välfärdsstatens fundament utifrån upp
fattningen att offentlig välfärd, omfattande vård, skola och omsorg, ger

22 Konstitutionsutskottets utlåtande 1948 nr 17 med hänvisning till sitt tidigare ut
talande, se konstitutionsutskottets utlåtande 1938 nr 16.
23 Algotsson 1993, s. 11 ff. och Sterzel 1998, s. 34. Konstitutionalismen omfattar föru
tom statens lagbundenhet, grundläggande fri- och rättigheter m.m., även maktdelning, 
se Algotsson 2003, s. 236.
24 Jfr Holmberg och Stjernquist 2003, s. 21 samt t.ex. Petersson 1999, s. 160 f., Algots
son 1993, s. 11 ff., Peczenik 1993 (a), s. 50 ff.
25 Se Petersson 1999, s. 160.
26 Frändberg 1996, s. 28. och Peczenik 1995 (a), s. 51.
27 Sterzel 1998, s. 39 ff.
28 Peczenik 1995 (a), s. 46.
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ett alltför snävt och omotiverat välfärdsbegrepp. Frågor om lag och ord
ning, rättssäkerhet och rättstrygghet ses då som en integrerad del i väl- 
färdsbegreppet så att detta omfattar även rättsstaten och rättssamhället, 
där rättsstaten utgör rättssamhällets hårda kärna.29

För mig förefaller ett maximerande av rättsstaten vara beroende av väl
färdsstaten. I den svenska författningen kommer rättsstaten till uttryck 
genom bl.a. bestämmelser om att den offentliga makten skall utövas 
under lagarna. Denna formella rättsstat förutsätter dock inte förekomst 
av offentlig välfärd, och en rättsstat i materiell mening torde kunna före
ligga även med ett litet mått av välfärd. Ju mer utbredd den offentliga 
välfärden är, desto starkare blir också rättsstaten. Ett talande exempel på 
detta utgör den statliga rättshjälpen, till vilken jag återkommer. Närmast 
följer en beskrivning av RF ur ett rättsstatligt perspektiv.

4.2.1 Regeringsformens rättsstatliga komponenter
Fredrik Sterzels bedömning är att RF står sig relativt bra ur ett rättsstats- 
perspektiv även om en starkare kontrollmakt, vidgad lagprövningsrätt 
och maktåterföring från myndigheter till riksdag och regering vore önsk
värt. Det mest centrala är RF:s andra kapitel om grundläggande fri- och 
rättigheter. Såsom redan berörts har rättspositivistiskt tänkande medfört 
att bestämmelserna inte uppfattas som en reglering av fri- och rättighe
terna i sig, utan möjligheterna att begränsa dessa.30 Av särskild betydelse 
är även principerna om legalitet, egalitet och objektivitet. Den först
nämnda fastslår lagens överhöghet, den andra att domstol, förvaltnings
myndighet och andra som fullgör uppgifter i offentlig förvaltning i sin 
verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen, och den tredje att samma 
verksamhet skall iaktta saklighet och opartiskhet.31 Sterzel framhåller 
vidare betydelsen av offentliga förhandlingar vid domstol och att det 
finns ett system för makt- och kompetensfördelning. Normgivnings- 
kompetensen delas i första hand mellan riksdag och regering, där såväl 
offentlighet som oppositionens funktion utgör ett visst skydd mot makt
missbruk liksom domstolars och lagrådets övervakning. I praktiken kan 
dock kompetensreglerna sättas ur spel genom ramlagar, varför reglerna 
inte skall överskattas ur ett rättsstatsperspektiv.32 I en rättsstat skall det 
inte vara alltför enkelt att ändra eller upphäva grundlag, vilket uppfylls

29 Mannelqvist 2003 s. 40 f. Se även Elvander 1997.
30 Sterzel 1998, s. 42 och s. 32 ff.
31 Se 1:1 och 1:9 RF. Jfr stadgandena om likhet i lagen i 2:12 och 2:13 RF.
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enligt Sterzel. Nergelius menar tvärtom att det i en internationell jämfö
relse är alltför enkelt - två likalydande beslut med enkel majoritet och ett 
riksdagsval emellan besluten - att ändra eller upphäva RF:s rättigheter.33

Ur ett rättsstatsperspektiv är förekomsten av ett lagråd av betydelse 
liksom oberoende domstolar med exklusiv rätt att avgöra rättstvister 
mellan enskilda. Statliga myndigheters lydnadsplikt i förhållande till re
geringen, som den högsta exekutiva makten i en parlamentarisk stat, kan 
i förstone förefalla negativ ur ett rättsstatsperspektiv. Detta förhållande 
beskriver dock Sterzel som normalt och ofrånkomligt då det anses garan
tera en demokratisk kedja från RF:s portalstadgande om folksuveräni
teten, via lagstiftaren och slutligen maktutövningen. Myndigheternas 
lydnadsplikt gäller i förhållande till en regering med kollegialt verkande 
statsråd, inte ansvarig minister, medan de organisatoriskt står fria och har 
en betydande självständighet bl.a. vid tillämpning av lagar och förord
ningar.34 Regeringens existens är vidare beroende av riksdagens förtro
ende, eller åtminstone dess tolerans.35

Lagprövning och annan föreskriftskontroll är centralt ur ett rättsstats
perspektiv. Officiellt erkändes en mycket modest lagprövningsrätt i 1973 
års grundlagsproposition.36 Lagprövning innebär att riksdagens eller 
regeringens föreskrifter skall åsidosättas av domstol eller förvaltnings
myndighet om det är uppenbart att de står i strid med bestämmelse i 
grundlag eller annan överordnad författning. Domstolars rätt och skyl
dighet i det här avseendet är principiellt viktig och politiskt kontroversi
ell. En uppfattning är att laglighetskontroll bör utgöra en återkommande 
del i domstolens arbete, och en annan och mer traditionell att överpröv
ning är önskvärd enbart i undantagsfall. Sterzel menar att den sistnämnda 
hållningen inte saknar allt fog, eftersom lagars grundlagsenlighet ofta 
kännetecknas av att ett konkret och politiskt kontroversiellt fall skall 
prövas mot en allmänt hållen grundlagstext som formulerats utan tanke

32 Se 2:11 RF och 8 kap. RF. Ramlagsteknik innebär att riksdagen stiftar några få mål
regler på ett visst område medan en förvaltningsmyndighet beslutar om den stora regel
massan, se Sterzel 1998, s. 40 ff.
33 Se 8:15 RF, Sterzel 1998, s. 45 f. och Nergelius 1996, s.713.
34 Se 11:2-3 och 11:6 RF samt Sterzel 1998, s. 46 ff. Förbudet mot ministerstyre i 11:7 
RF förbjuder inte högre myndighet att kontakta handläggare vid en lägre och tvärtom.
35 Se t.ex. Halvarson m.fl. 2003, s. 18.
36 Domstols eller förvaltningsmyndighets rätt och skyldighet att i ett anhängigt ärende 
ignorera föreskrifter som uppenbart stod i strid med grundlagsregler, förutsattes få ringa 
eller ingen betydelse alls eftersom det ansågs osannolikt att det skulle kunna förekomma 
grova formfel eller uppenbara åsidosättanden av grundlagsregler vid normgivningen, se 
prop. 1973:90, s. 200 f. Se även Algotsson 1987, s. 60.
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på situationen i fråga. Om lagprövning i stället skulle ingå som en nor
mal del av domstolens arbete finns en risk för att den hukar för den poli
tiska makten, varför uppfattningen om att låta riksdagen avgöra frågan 
bör respekteras.37 Den traditionella uppfattningen grundar sig tydligen 
på att riksdagens tolkning av grundlagen är den riktiga. Jag återkommer 
till detta i avsnitt 5.2.

Sterzel betonar vidare kontroll av makten där konstitutionsutskottets 
granskning av regeringsledamöternas tjänstgöring står främst, och inte 
skall förringas med hänvisning till dess partipolitiska inslag. Sterzel 
bemöter en tänkbar invändning om att utskottet inte skall utkräva 
ansvar, till följd av att gränsen mellan juridik och politik skall upprätt
hållas, med att han tycker att det verkar som om utskottet söker utmanö
vrera strikt rättsliga ansvarsfrågor. Av viss betydelse är även riksdagens 
ombudsmäns kontroll om än de saknar reella sanktionsmedel.38

4.2.2 Politikområde i juridikens och politikens gränsland
I detta kapitel har det framgått att det rättspolitiska begreppet ges olika 
innebörd samt att kontexten, och därmed vem eller vilka som bestämmer 
innebörden, ofta är avgörande. Många jurister skulle förmodligen och 
utan vidare reflektioner associera till förslag om hur rätten bör vara, 
medan de politiska partierna troligen skulle koppla ihop begreppet med 
ett politikområde omfattande vissa frågor. Ytterligare en tolkning av 
rättspolitik skulle kunna vara att den är summan av politik och paragra
fer, allt från politisk idé till och med själva lagstiftningsprodukten.39 
Grunden för en sådan förståelse kan vara att beslut av en riksdagsmajori- 
tet manifesteras i paragrafer på samtliga politikområden med undantag 
för budgetbeslut. Det skulle innebära att frågor om exempelvis förva
ringstid av hittegods eller resegaranti som regleras rättsligt är lika rätts
politiska som vilka andra frågor som helst. Det saknas dock stöd för en 
förståelse av rättspolitik som liktydig med riksdagens verksamhet. Redan 
det förhållandet att politik förekommer på samtliga nivåer där samhälle
lig verksamhet utövas gör att en sådan förklaring faller.40

37 Sterzel 1998, s. 50 ff.
38 Sterzel 1998, s. 52 ff. Frågeinstitutens kontrollfunktion bedömer Sterzel som tveksam 
ur ett rättsstatsperspektiv. Folkrepresentationen får dock möjlighet att reagera på sam- 
hällshändelser där en allmän debatt, fråga och ett svar kan fylla en viktig funktion.
39 Jfr dock Lauridsen 1977, s. 77 f. som menar att detta är en orimlig definition.
40 Se Taxell 1983, s. 17.
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En återkommande uppfattning om rättspolitikens innebörd handlar 
om distinktionen mellan den rätt som bör gälla till skillnad från den som 
gäller, och att det förstnämnda i rättsvetenskapliga sammanhang vanli
gen benämns som resonemang de lege ferenda. Av denna traditionella 
bestämning följer att rättspolitik kan föras på vilka rättsområden som 
helst eftersom begreppet i sig inte ger någon materiell ledning. Ross 
menar också att samtliga lagstiftningsfrågor har en rättspolitisk del där 
jurister har en roll att spela. En implikation borde därför vara att det är 
kontraproduktivt att utpeka vissa områden som rättspolitiska och andra 
som allmänpolitiska. Likväl exkluderar han frågor som översatt till 
rättsområden rör sig om skatterätt, arbetsrätt och socialrätt. När Ross 
definierade begreppet gjorde han det med hjälp av en distinktion mellan 
apolitiska och politiska sfärer. Med de förra avsåg han frågor om gällande 
rätt, men även politiska målsättningar på längre sikt. Denna definition 
faller således tillbaka på vad som var ämnet för förra kapitlet; strävandena 
att upprätthålla en gräns mot det som ses eller värderas som politiskt och 
subjektivt. Förutom att bestämningen utgick ifrån den märkliga stånd
punkten att vissa politiska värderingar i det närmaste var apolitiska, inne
bar den också att resonemang de lege ferenda hänfördes till den subjek
tiva sfären som uttryck för personliga reaktioner och ovetenskaplighet.

Eckhoffs beskrivning av rättspolitik i traditionell mening innehåller 
inga försök till distinktioner mellan juridik och politik. Däremot finns 
en medvetenhet angående försöken eller strävandena att omdefiniera 
juristens egna värderingar till något objektivt, vilket sker genom att juris
ten håller sig till värderingar som inte är partipolitiskt kontroversiella. 
Detta resonemang, liksom Ross hemvist i Uppsalaskolan, kastar ljus över 
Ross diskussion om i vilken mån rättspolitiken hörde rättsvetenskapen 
till, och hur den skulle vara beskaffad för att inkluderas. I likhet med 
Eckhoff finner jag det tveksamt att låta rättens teknik för att lösa sam
hällsfrågor utgöra ett kriterium för att göra en åtskillnad mellan objek
tiva och subjektiva värderingar.

I mer moderna uppfattningar om det rättspolitiska begreppet är 
distinktionerna mellan vad som bör gälla och vad som gäller mindre 
framträdande, och ibland till och med upphävda. Detta kan vara en följd 
av att det i kritiska förhållningssätt inte finns samma behov av att upp
ställa en gräns mellan juridik och politik, men det kan också vara ett 
utslag av att utgångspunkten och synen på rättssystemet är en annan. 
Det anses legitimt att inom rättsvetenskapen inta en kritisk hållning till 
hur rätten ser ut och ta ställning till hur den i stället kan och bör föränd
ras. Ett sådant förhållningssätt inrymmer explicit och med nödvändighet 
subjektiva värderingar. Det kan ifrågasättas om inte ett lojalt förhåll
ningssätt till lagstiftaren ter sig på samma sätt, dock med den skillnaden
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att värderingarna inte är uttryckliga och därmed inte lika tydliga. Det 
kritiska förhållningssättet utgår inte ifrån att endast de värderingar som 
inte är partipolitiskt kontroversiella kan utsättas för kritik. Den traditio
nella meningen av rättspolitik kan inrymma en såväl hög som låg grad av 
lojalitet i förhållande till lagstiftaren.

En högst relevant fråga är hur rättspolitik som politikområde förhåller 
sig till vad som har anförts ovan. Politikområdets kärna rymmer ett fler
tal centrala rättsliga frågeställningar i den meningen att de har ett nära 
samband med RF:s uttryck för rättsstatliga värden och därmed de kom
ponenter som konstituerar en rättsstat. Sådana frågor finns dock även 
inom politikområden, t.ex. det kriminalpolitiska. Ett exempel kan åskåd
liggöra resonemanget. Målsättningen att bekämpa kriminalitet placeras 
inom juridiken i straff- och processrätten, medan samma fråga inom 
politiken inordnas under kriminalpolitiken. På såväl straff- och process
rättens som kriminalpolitikens områden består det rättspolitiska inslaget 
av en värdering om det önskvärda med kriminalitetsbekämpning. I detta 
fall torde det inte råda någon partipolitisk strid om målsättningen, men 
vi har tidigare sett att lojalitet mot lagstiftaren numera inte är bestäm
mande för vad som anses vara traditionell rättspolitisk verksamhet.41 Det 
kan för övrigt ifrågasättas om det inte är just beträffande de frågor där 
det finns divergerande uppfattningar som juridiken kan bidra.

Poängen med exemplet ovan är att det motsvarar den åtskillnad som 
återfinns i rättsvetaren Nils Jareborgs distinktion mellan kriminalpolitik 
och straffrättspolitik, där den senare utgör en del av den förra och är 
rättslig i den meningen att den sysselsätter jurister. Med straffrättspolitik 
avser Jareborg frågor om hur straff- och processrätten bör utformas ut
ifrån krav på effektivitet, rättvisa och mänskliga rättigheter.42 I dess fokus 
står samhällelig idédebatt och samhälleligt beslutsfattande på lagstift- 
ningsnivå, påföljdsbestämning på domstolsnivå samt verkställighet på 
administrativ myndighetsnivå.43 Med kriminalpolitik avser Jareborg alla 
aspekter på brottslighet och påfölj dsbestämning samt frågan om hur 
samhället i stort bör organiseras för att förhindra brottslighet, vilket 
inkluderar åtgärder bl.a. inom social-, bostads-, utbildnings-, arbetsmark
nads- och hälsopolitikens områden.44 Denna diskussion kombinerar 
således det traditionella rättspolitiska ”börat” med en materiell avgräns- 
ning.

41 Jfr Eckhoff 1989, s. 47 f.
42 Jareborg 2001, s. 20 f.
43 Jareborg 1995, s. 20 f£
44 Jareborg 2001, s. 20 £
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Beträffande det rättspolitiska politikområdet utgör terminologin ett 
problem eftersom det saknas en term för det område som omger kärnan. 
Detta är dock en överkomlig svårighet när detta arbete uteslutande rör 
kärnområdet. Skillnaden mellan straffrättspolitiken och den rättspoli
tiska kärnan är att den förra i huvudsak kretsar kring rättstrygghet och 
rör frågor om kriminalisering, medan den senare utgår ifrån även andra 
konstitutionella värden.

Sammanfattningsvis kan sägas att rättspolitik i traditionell mening 
skär genom samtliga rättsområden och anses legitim oavsett om den be
drivs i lojalitet med lagstiftaren eller inte. Ett annat rättspolitiskt begrepp 
avgränsar sig till straffrätten och mer konkret kriminalisering. När detta 
vidgas och utgår ifrån också andra konstitutionella värden kan det om
fatta frågor som hemliga straffprocessuella tvångsmedel, statlig rättshjälp 
och brottsofferlagstiftnings skydd och stöd till brottsoffer.

Närmast följer något om de metodologiska utgångspunkterna inför 
den empiriska undersökningen av partiernas rättspolitiska ställningsta
ganden beträffande hemliga straffprocessuella tvångsmedel, statlig rätts
hjälp och skydd och stöd till brottsoffer.
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5 Metodologiska utgångspunkter 
för den empiriska studien

5.1 Rättspolitiska områden, partier och 
undersökningsperiod

Med utgångspunkt i konstitutionens skydds- och rättstillgänglighets- 
principer framstod justitie-, konstitutions- och lagutskottets betänkan- 
den som en relevant grund för att välja områden.1 En genomgång av 
dessa gav ett flertal möjliga områden att undersöka. Några exempel gäl
ler lagrådets granskning av lagförslag, förstärkt lagprövningsrätt, parts- 
sammansatta domstolar, nämndemannasystemet, positiv särbehandling, 
äganderätten och dess konstitutionella skydd, begränsningar av över
klagandemöjligheten genom prövningstillstånd, innehav av barnporno
grafi, censur samt ekonomisk brottslighet.

Ett antal kriterier har fått styra urvalet; områdena måste tveklöst kunna 
hänföras till ett rättspolitiskt kärnområde, de får inte ha karaktären av 
dagsländor, de bör vara politiskt kontroversiella och slutligen inte ligga 
alltför nära varandra sakligt sett. Demokratifrågor som t.ex. folkomröst- 
ningsinstitutet handlar mer om graden av medborgarnas inflytande och 
delaktighet, men mindre om förhållandet mellan staten och medbor
garna och omfattas därför inte. Utanför faller också frågor som partierna 
inte kontinuerligt visar intresse för, t.ex. kommuners lag- och domstols- 
trots. Vidare sållade jag bort ärenden med få partireservationer eftersom 
detta kan tolkas som att partiernas uppfattningar är samstämmiga. Exem
pel på sådana är den årligen återkommande frågan om fortsatt giltighet 
av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa 
brottmål m.m. och eventuellt anonymitetsskydd för vittnen. Ett exempel 
på sakligt sett näraliggande frågor utgör rättshjälp och rättshjälp genom 
offentligt biträde. För urvalet har förekomsten av rättslig reglering fått

1 Mer exakt täcker genomgången för konstitutionsutskottet (KU) 1971-1995/96, för 
justitieutskottet (JuU) 1973-1995/96 samt för lagutskottet (LU) 1980/81-1995/96.
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spela en avgörande roll. Kommuners lag- och domstolstrots, dvs. att kom
munerna inte följer rättsliga åligganden i t.ex. lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade eller domstols dom. I dessa fall 
åläggs kommunerna en särskild avgift. I övrigt är den rättsliga regler
ingen tämligen sparsam.

Den empiriska undersökningen är avgränsad till hemliga straffproces- 
suella tvångsmedel, statlig rättshjälp samt skydd och stöd till brottsoffer, 
vilka regleras av en relativt omfattande lagstiftning. Dessa frågekomplex 
har ett otvetydigt och nära samband med konstitutionens rättsstatliga 
värden samt de komponenter som konstituerar en rättsstat i formell och 
materiell mening. De kan på dessa grunder sägas tillhöra ett rättspolitiskt 
kärnområde. Den aktuella lagstiftningen ser dock tämligen olika ut, och 
en närmare avgränsning kräver att dessa områden preciseras.

Det finns ingen legaldefinition av hemliga straffprocessuella tvångs
medel vilka regleras i dels rättegångsbalken (RB), dels särskilda lagar. 
Själva termen ”straffprocessuella tvångsmedel” anses antyda att det rör 
sig om andra åtgärder än straff och sanktioner. Hit hör således inte fäng
else eller andra straff för att hindra vittnen från att ljuga, skadestånd vid 
illojal processföring eller vite för att tvinga vittnen att inställa sig till 
rättegång. Direkt verkande tvång såsom att hämta en tilltalad till för
handling, eller att med handräckning från kronofogdemyndighet tvinga 
en person att uppvisa sina skriftliga bevis, brukar inte heller betecknas 
som straffprocessuella tvångsmedel.2 Termen antyder vidare att tvångs
medlen har en funktion i, och är typiska för, straffprocessen såsom att 
polisen använder tvångsmedel för att bistå åklagar- och domstolsväsen
det. Avgörande för om tvångsmedel skall karaktäriseras på det ena eller 
andra sättet är deras funktioner. När tvångsmedel används i brotts- 
utredande syfte är de i allmänhet att hänföra till straffprocessuella tvångs
medel. Termen anses även utsäga att tvång används mot person eller 
egendom. En åtgärd som har inslag av tvång eller våld, t.ex. användning 
av vapen eller handfängsel, betecknas dock inte som ett straffprocessuellt 
tvångsmedel även om det används av polisen under en brottsutredning. 
Dessa åtgärder betraktas i stället som hjälpmedel för att genomdriva 
egentliga straffprocessuella tvångsmedel.3 4 Även om en åtgärd saknar 
inslag av tvång, t.ex. hemlig avlyssning av telefonsamtal, kan den betrak
tas som ett tvångsmedel i meningen att åtgärden innebär en integritets-

2 Se Bylund 1993, s. 47 f. för skiljande av straffprocessuella tvångsmedel från andra 
åtgärder. Denna term används även i förarbeten, se t.ex. SOU 1998:46, s. 13 och s. 49.
3 Ekelöf m.fl. 1994, s. 23 ff.
4 Bylund 1993, s. 32.
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kränkning mot den avlyssnades vilja.4 I lag reglerade former av optisk 
övervakning hör också till de straffprocessuella tvångsmedlen och hugg
ning kan betraktas som ett tvångsmedel, fastän ett illegalt sådant.5

Straffprocessuella tvångsmedel indelas i personella och reella. Till de 
förra hör metoder som innebär ingrepp i den personliga friheten eller 
rörelsefriheten. Så är fallet när någon grips, anhålls, häktas eller kropps- 
visiteras. Reella tvångsmedel avser i stället myndigheternas tvångsåtgär
der beträffande framför allt egendom, t.ex. beslag, hemlig teleavlyssning 
respektive hemlig teleövervakning.6

Häktning, husrannsakan, beslag m.fl. sker öppet, och de personer som 
drabbas känner till att åtgärderna vidtas. För att ett tvångsmedel skall 
undgå att klassificeras som hemligt räcker det dock att berörda personer 
har möjlighet att känna till åtgärden.7 Så kan vara fallet när en banklokal 
står under kameraövervakning. Bankens kunder har möjlighet att obser
vera att lokalen är föremål för övervakning och metoden betecknas där
för som öppen, oavsett om kunderna faktiskt noterar övervakningen 
eller inte. När tvångsmedel används i hemlighet känner de som utsätts 
för metoden inte till att så sker, vilket är fallet med t.ex. hemlig tele
avlyssning. Ur effektivitetssynpunkt har detta en poäng, men det innebär 
också att den som drabbas saknar möjlighet att framtvinga domstols, 
överordnad myndighets, justitiekanslerns (JK) eller justitieombudsman
nens (JO) prövning av om användningen är befogad. I dessa fall kan inte 
heller den allmänna opinionen via massmedia utöva någon egentlig kon
troll. Kameraövervakning kan användas såväl öppet som dolt. Samman
taget innebär det sagda att användning av personella tvångsmedel sker 
öppet, medan reella tvångsmedel kan användas i hemlighet.

Utöver nämnda metoder använder polis och åklagare även andra 
tvångsmetoder, t.ex. att en person spelar in samtal eller telefonsamtal 
som denna själv deltar i, eller möjliggör för annan att avlyssna. Ett annat 
exempel är pejling vilket innebär att en elektronisk signalsändare place
ras på det objekt, t.ex. en bil, väska eller en persons kläder, som skall 
övervakas. Sändarens signaler fångas upp av en mottagare och polisen 
kan följa objektets rörelser. Dessa metoder är inte uttryckligen för-

5 Ekelöf m.fl. 1994, s. 25 £
6 Ekelöf m.fl. 1994, s. 26. Ytterligare en distinktion kan göras mellan momentana och 
perdurerande tvångsmedel. De förra utförs genom en eller flera handlingar som avslutas 
automatiskt, t.ex. hemlig teleavlyssning. De senare kännetecknas av att ett visst bestående 
tillstånd uppkommer vilket kräver ett särskilt beslut för att upphöra, t.ex. häktning. Se 
översikten av straffprocessuella tvångsmedel i Westerlund 2001, s. 20.
7 Se t.ex. prop. 1975/76:194, s. 24.
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bjudna, men saknar positivt lagstöd och anses inte utgöra ett lika stort 
hot mot integriteten som de rättsligt reglerade tvångsmedlen.8

I denna avhandling är det dock hemlig teleavlyssning respektive hem
lig teleövervakning, hemlig kameraövervakning samt hemlig avlyssning 
med dold mikrofon (buggning) som står i fokus i kapitel 6-7.

Statlig rättshjälp innebär att staten under vissa förutsättningar och i 
större eller mindre utsträckning står kostnaderna för enskildas rättspro
cesser. När detta rättsliga bistånd reglerades i lag år 1919 var principen 
om allas likhet inför lagen central. Principen ansågs vara tämligen inne
hållslös om enskilda saknade reella möjligheter att nyttja det rättsliga syste
met. Det är därför inte märkligt att lagändringar beträffande rättshjälp i 
efterkrigstid, har föregåtts av resonemang kring denna princip och olika 
ändringars betydelse för rättstillgängligheten.9 En principfråga har varit 
om rättstillgänglighet är ett statligt ansvar, eller om denna fråga kan lösas 
genom att enskilda tecknar rättsskyddsförsäkringar hos privata försäk
ringsbolag. Sedan den 1 december år 1997 inträder det statliga ansvaret 
i andra hand.

Statens rättsliga bistånd förekommer i flera olika former. Enskildas 
möjligheter att oberoende av ekonomisk situation få hjälp av ett 
målsägandebiträde när de har utsatts för brott, kan ses som en form av 
rättsligt bistånd. Detta betraktas dock inte som rättshjälp.10 I denna av
handling avgränsas undersökningen till rättshjälp enligt rättshjälpslagen 
(1996:1619), (RhjL), vilken trädde i kraft den 1 december år 1997. I 
lagen regleras förutom denna typ av bistånd även rådgivning. Tidigare 
benämndes rättshjälp som allmän rättshjälp och reglerades tillsammans 
med andra biståndsformer i rättshjälpslagen (1972:429), (RHL).11 Med 
utgångspunkt i rättstillgängligheten är reglerna om statens subsidiära 
ansvar, vilken personkrets som kan komma i fråga för rättshjälp och under 
vilka förutsättningar, av särskild betydelse. Detsamma gäller begräns
ningar av rätten till rättshjälp genom krav på att det för vissa ärendetyper 
skall finnas särskilda skäl för att rättshjälp skall lämnas.12 Det är därför

8 Se SOU 1998:46, s. 277 där både riksåklagaren (RÅ) och RPS medgav användning. 
Pejling kräver att polisen placerat ut och återtar signalsändaren vilket kan komma i kon
flikt med BrB:s regler om hemfridsbrott och olaga intrång.
9 Lagen (1919:367) om fri rättegång m.m. (LFR) och prop. 1919:118.
10 Lagen (1988:609) om målsägandebiträde och prop. 1996/97:9, s. 81.
11 När RHL trädde i kraft 1 juli år 1973 reglerades endast tre former; allmän rättshjälp, 
rättshjälp åt misstänkt i brottmål och rådgivning. Senare tillkom rättshjälp genom offent
ligt biträde, se SFS 1973:118.
12 Främst 2, 6-9, 11 och 13 §§ RhjL.
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kring dessa bestämmelser som framställningen i kapitel 8-9 koncentreras.
Lagstiftningen om skydd och stöd till brottsoffer är relativt omfat

tande och skulle kunna avse all lagstiftning som på ett eller annat sätt 
påverkar brottsoffers situation. Det är dock inte på detta sätt som be
greppet brottsofferlagstiftning har använts av brottsofferforskare och 
lagstiftaren. I fokus för denna traditionella brottsofferlagstiftning har, 
allt sedan mitten av 1970-talet, stått regler som syftar till att förbättra 
brottsoffers möjligheter till stöd, skydd och hjälp.13 Detta är också 
utgångspunkten för denna avhandling och innebär mer konkret att jag 
koncentrerar mig på brottsskadeersättning, målsägandebiträde, besöks- 
förbud, skydd på folkbokföringsmässig grund samt åklagarens skyldighet 
att föra målsägandens talan om enskilt anspråk enligt 22:2 RB.14 Detta 
senare val motiveras av att frågan ofta har behandlats i samband med frå
gorna om målsägandebiträde och tillför intressanta argument. Till brotts
offerlagstiftning hänförs vanligen även polis och åklagares informations- 
och underrättelseskyldighet i förhållande till brottsoffer enligt förunder- 
sökningskungöreisen (1947:948). Dessa föreskrifter kräver emellertid 
inte riksdagens medverkan och utgår därför av metodologiska skäl. Till 
detta återkommer jag i avsnitt 5.3. Jag behandlar inte heller enstaka lag
bestämmelser avseende underrättelser.15

Det sagda innebär sålunda en avgränsning till det som brukar beskri
vas som traditionell brottsofferlagstiftning. Det innebär inte att jag vill 
bortse från att det finns en mångfald bestämmelser om brottsoffer. På 
senare tid har tillkommit t.ex. straffrättsliga bestämmelser vars syfte bl.a. 
har angetts vara att stärka skyddet för brottsoffer. Det gäller införandet 
av de nya brotten grov fridskränkning respektive grov kvinnofridskränk- 
ning,16 straffskärpningen beträffande könsstympning av kvinnor,17 kri-

13 Se Lindgren m.fl. 2001, särskilt s.70ff., Lindgren m.fl. 2004, s. 19 och t.ex. dir. 
1995:94, s. 23.
14 Aktuella lagar är brottsskadelagen (1978:423), lagen (1988:609) om målsägande
biträde, lagen (1988:688) om besöksförbud, lagen (1991:483) om fingerade personupp
gifter och folkbokföringslagen (1991:481).
15 Se exempel i lagen (1991:1128) om tvångspsykiatrisk tvångsvård och lagen (1991: 
1129) om rättspsykiatrisk vård om att målsägande skall underrättas om att en intagen 
vistas ute eller skrivs ut. Se även 35 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, om att 
anstalten skall underrätta målsägande som har utsatts för brott mot liv, hälsa, frihet eller 
frid, när en intagen vistas utanför anstalten utan bevakning.
16 De relativt nya brotten tar sikte på upprepade straffbara kränkningar mot nära an
höriga, kvinnor, barn och andra närstående, se 4:4 a BrB.
17 Genom SFS 1998:407 utbyttes ordet omskärelse mot könsstympning samtidigt som 
en straffskärpning genomfördes i lagen (1982:316) om förbud mot könsstympning av 
kvinnor.
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minaliseringen av hets mot homosexuella som grupp18 liksom tillägg till 
bestämmelserna om försvårande omständigheter vid bedömning av 
straffvärde. Detta tillägg innebär bl.a. att det anses försvårande om ett 
motiv för ett visst brott är att kränka en person pga. dennes ras, hudfärg, 
sexuella läggning etc. eller om brottet är ägnat att skada ett barns tillit till 
en närstående person.19 I skrivande stund har regeringen utarbetat en 
lagrådsremiss om en ny sexualbrottslagstiftning.20

Det finns vidare ett antal processuella regler som utgår ifrån ett tydligt 
brottsofferperspektiv. Ett exempel är begränsningen av tilltalads möjlig
heter att på ett enkelt sätt få del av målsägandens och vittnens persö- 
nuppgifter.21 Vidare medger processrättsliga regler att rätten förordnar 
att part eller åhörare inte får närvara under förhör, om det finns anled
ning att anta att ett vittne av rädsla inte fritt kan berätta sanningen i par
tens eller åhörarens närvaro. Motsvarande regler gäller vid förhör med 
målsägande. I första hand baserar sig dessa bestämmelser på en strävan 
att möjliggöra sanningsenliga berättelser, men de kan också sägas ha en 
skyddsfunktion.22

Avgränsningen till traditionell brottsofferlagstiftning innebär också en 
betoning på framför allt kvinnor som brottsoffer. Detta hör samman 
med att den svenska lagstiftningens utveckling på området, liksom för 
övrigt är fallet i England och USA, har en stark koppling till kvinno-

18 16:8 BrB samt prop. 2001/02:59, s. 31 ff.
19 Se försvårande omständigheter vid bedömning av straffvärde 29:2 BrB, prop. 1993/ 
94:101, s. 22 f. när ett motiv för brottet är att kränka en person pga. ras, hudfärg, etniskt 
ursprung och annan liknande omständighet vilken omfattade sexuell läggning. Se prop. 
2001/02:59, s. 56 ff. där kränkning pga. sexuell läggning uttryckligen nämndes som 
exempel i straffskärpningsregeln. Se även prop. 2002/03:53, s. 69 ff. beträffande barn.
20 Se http://www.regeringen.Se/sb/d/126/a/136/action/search/type/simple, lagråds
remiss 17 juni 2004.
21 Se SFS 1994:420 om ändringarna av 36:10 och 46:16 4 st. RB om att rätten vid för
hör med vittnen och målsägande endast skall fråga om ålder, yrke och bostadsadress i 
behövlig utsträckning samt att uppgifterna inte skall framgå av den stämningsansökan 
som delges tilltalad. Undantag gäller för uppgift som har betydelse för själva åtalet. 
Samma begränsningar gäller överklaganden och svarsskrivelser samt genmälen. Se prop. 
1993/94:143, s. 43 ff. och s. 57 om att ändringarna inte rubbar parts rätt till insyn - den 
sker dock inte längre med automatik - i processmaterialet enligt 23:18 1 st. RB samt 
23:21 4 st. RB. Enligt 14:5 sekretesslagen (1980:100) har part ovillkorlig rätt att ta del 
av samtliga omständigheter som ligger till grund för avgörandet av ett mål eller ärende. 
Se även 21 § och 21 a § förundersökningskungöreisen (1947:948).
22 Se 36:18 1 st. och 37:3 RB samt prop. 1986/87:89, s. 135 f. och 178 f. med uttalan
den om att vittnen och andra som förhörs skall kunna känna sig trygga.
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rörelsers kritik av samhällets syn på, och förtryck av, kvinnor.23 I många 
avseenden har därför fallet att en kvinna som misshandlas av en man som 
hon sammanlever eller har sammanlevt med, fått stå som modell för 
brottsofferlagstiftningen.24 Detta gäller även för andra samhällsåtgärder 
såsom Rikskvinnocentrum i Uppsala, den inomdepartementala arbets
gruppen för mäns våld mot kvinnor vilken samordnar regeringskansliets 
arbete på området och Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid. 
25 Fokusering på kvinnor som brottsoffer under 1980-talet neutralisera
des från början av 1990-talet. Maria Wendt Höjers analys av lagstift
ningen om målsägandebiträde och utvidgningen av denna, är att dessa 
reformer inte hade varit möjliga om de i allt väsentligt gällde våldtäkt 
och andra brott som kvinnor utsätts för. Bestämmelserna om målsägan
debiträde utgår inte längre ifrån att våldtagna kvinnor har ett specifikt 
behov av biträdeshjälp, utan behovet anses finnas hos i princip samtliga 
brottsoffer.26 Ett exempel på en mer generell åtgärd utgör vittnesstöds- 
verksamhet där ideellt verksamma personer bistår brottsoffer och vittnen 
med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rätte
gång.27 Den ovan nämnda avgränsningen innebär naturligtvis inte att jag 
exkluderar män eller barn från brottsofferbegreppet. Lagstiftningen är 
könsneutral varför inte heller lagstiftaren exkluderar brottsoffer som inte 
är kvinnor.

Det sagda innebär att kapitel 10-11 fokuserar på brottsskadeersätt- 
ning, målsägandebiträde, besöksförbud, skydd på folkbokföringsmässig 
grund samt åklagarens skyldighet att föra målsägandens talan om enskilt 
anspråk.

Det är partiernas rättspolitiska uppfattningar som skall friläggas och 
undersökas. Mitt val av partier har skett mot bakgrund av de valda områ
denas karaktär. Ett par av dessa områden har varit aktuella under i prin
cip hela efterkrigstiden. Jag har därför begränsat mig till partier med

23 Lindgren m.fl. 2001, s. 58 ff.
24 Se t.ex. prop. 1983/84:105, s. 45 f. och s. 65 f., 1987/88:137, s. 1 och s. 13, 1987/ 
88:100, bil. 4, s. 37, 2002/03:70, s. 14, Åkerström och Sahlin 2001, s. 20 och Lindstedt 
Cronberg 2002, s. 46. Uttryck för kvinnorörelsens framgångar finns även i brottsofferlit
teraturen, se t.ex. Den onda cirkeln från 2004 där i huvudsak kvinnor som brottsoffer 
behandlas, Granström (red.) 2004.
25 Rikskvinnocentrum skall skapa former för ett bra omhändertagande av våldtagna och 
misshandlade kvinnor. Genom myndighetssamverkan samordnas insatser för att mot
verka mäns våld mot kvinnor samt stödja våldsutsatta kvinnor och barn, se SOU 
2002:71, s. 73 ff.
26 Wendt Höjer 2002, s. 148 ff.
27 Vittnesstöd 2004, s. 10.
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långvarig riksdagsrepresentation. Det största och under långa tider stats- 
bärande partiet inkluderas, liksom partier som vanligen har vitt skilda 
uppfattningar. Som tidigare nämnts i kapitel 1 ingår utöver s, m och v, 
även fp. Jag har däremot exkluderat c, kd och mp. Inte heller det kortli- 
vade nyd tas upp. Fastän det självfallet hade varit intressant att analysera 
också dessa partier har jag varit tvungen att begränsa antalet. Att jag föl
jer partierna över en längre tidsperiod motiverar urvalet i stort. I valet 
mellan c och fp inkluderar jag det senare pga. dess starkare profil på 
området. Det bör understrykas att det är de enskilda partiernas rätts- 
politik som närmare skall analyseras. De uppfattningar som lagstiftaren i 
riksdagsmajoriteten anför är därmed av underordnad betydelse, såvida 
inte lagstiftaren är identisk med ett, eller flera, partier. Starka motsätt
ningar inom ett parti innebär inte nödvändigtvis något hinder mot att 
utåt uppträda som en enhet. En viktig anmärkning är att jag enbart 
fokuserar på den sida av partierna som agerar för att uppnå mål. Jag är 
däremot inte här intresserad av partier såsom komplexa organisationer 
eller kollektiva sammanslutningar som inrymmer disparata viljor.28

Genom att följa ett antal lagreformer kan den rättspolitiska dimensio
nen i svensk partipolitik studeras. En undersökning av ett stort antal 
reformer eller områden ger ett bra underlag för mer generella slutsatser, 
samtidigt som det minskar utrymmet för en längre undersökningsperiod. 
En studie under en kort tidsperiod försämrar möjligheterna att fånga 
partiernas förändrade ställningstaganden. Ett belysande exempel gäller 
avlyssning med dold mikrofon (buggning) som aktualiserades redan år 
1966. Frågan har därefter vid ett flertal tillfällen varit uppe till riksdags
behandling och flera partier har ändrat ståndpunkt. Ibland har dessa 
förändringar inträtt i cykler om 10 och ibland 15 år. Jag har därför prio
riterat en längre undersökningsperiod och färre områden. De valda 
områdena har fått styra den närmare bestämningen av undersöknings
perioden. I ett par fall, hemliga straffprocessuella tvångsmedel och statlig 
rättshjälp, täcker därför arbetet hela efterkrigstiden medan den är kortare 
med avseende på brottsoffer.

28 Se Teorell 1998, s. 11.
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5.2 Textanalys och val av konfliktlinje
Kunskap om juridik står inte endast att finna genom traditionell rättsve- 
tenskaplig forskning. Studiet av den rättspolitiska dimensionen innebär 
att partierna betraktas och beskrivs på ett annat sätt än vad som vanligen 
sker inom statsvetenskapen. Dimensionen tillför också, och i det här 
sammanhanget än viktigare, ny kunskap om juridiken.

Arbetet tar sin utgångspunkt i den juridiska kontexten. Den rättsliga 
regleringen av hemliga straffprocessuella tvångsmedel, statlig rättshjälp 
och skydd och stöd till brottsoffer fastställer jag med hjälp av rättsveten- 
skaplig metod. Partiernas ställningstaganden på nämnda områden används 
som något av en måttstock för att ”mäta” delar av deras rättspolitiska syn. 
Det utmynnar i att valda delar av de politiska partiernas syn på det 
rättspolitiska fältet friläggs och ger generell kunskap om deras syn på 
rätten. För en analys av de politiska partiernas nutida, och över en längre 
tidsperiod förändrade, rättspolitiska uppfattningar är den traditionella 
rättsvetenskapliga metoden emellertid inte ändamålsenlig.

Rättsvetenskaplig forskning omfattar ibland mer än att genom den 
traditionella metoden fastställa gällande rätt, t.ex. genom användning 
av empiriskt material. Sådant material ses i rättsvetenskapliga samman
hang ofta som något annat än rättskällematerial, fastän det senare är den 
positivrättsliga rättsvetenskapens empiri. En distinktion mellan rättskälle
material och annat material bör göras när uppgiften är att fastställa inne
hållet i gällande rätt som motsvarar innehållet i lag och prejudikatinstan
sernas avgöranden. När det primära syftet är något annat som i denna 
avhandling, är det naturligt att betrakta också rättskällematerial som 
empiriskt material.29 Rättskällor kan ses som auktoritativa texter som 
skall, bör och får beaktas. Bland rättskällor som skall beaktas intar lag
stiftning en särställning, medan prejudikat och sedvanerättsliga tolknings- 
regler bör beaktas. De rättskällor som får beaktas utgörs av vitt skilda 
rättskällor som t.ex. domar som inte refereras i Nytt Juridiskt Arkiv, tex
ter i prejudikat eller förarbeten som inte direkt rör den lagtext som skall 
tolkas men som anger värderingar på näraliggande rättsområden, doktrin 
och rättsprinciper som varken uttryckts i lag eller anses vara sedvanerätts- 
ligt bindande, lagförslag, upphävda lagar, avgöranden av organisationer 
som Pressens opinionsnämnd, privata uttalanden av lagberedningens 
medlemmar, riksdagsledamöter, statsråd etc. samt förhärskande värde
ringar hos relevanta samhällsgrupper.30

29 Sandgren 1995-96, s.728ff.
30 Se uppdelningen av rättskällor i sådana som skall, bör och får beaktas i Peczenik 1980, 
s. 49 f. och 1988, s. 240 ff.
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De avsnitt som handlar om partierna bygger på statsvetenskaplig 
forskning. När den statsvetenskapliga disciplinen på 1800-talet blev ett 
separat akademiskt ämne präglades valet av perspektiv, metoder och tek
niker i mycket hög grad av filosofi, historia och juridik. Fortfarande kän
netecknas statsvetenskapens perspektiv- och metodval av mångfald och 
bredd.31 En av många subdiscipliner är ”politisk juridik” som omfattar 
offentlig rätt och författningshistoria.32 Partiväsendet, partiernas ut
veckling och funktioner samt själva begreppsbildningen om detta, är ett 
kärnområde inom statsvetenskaplig forskning.

Partiernas ställningstaganden och argumentation analyserar jag med 
hjälp av en systematiserande textanalys.33 Benämningarna på olika text
analytiska inriktningar växlar mellan olika författare. Metodologiskt och 
terminologiskt stödjer jag mig i allt väsentligt på ett i statsvetenskapliga 
sammanhang vanligt förekommande standardverk.34 Utgångspunkten i 
textanalytiska inriktningar är att språket utgör ett socialt system. Språket, 
liksom även texter, kan tillskrivas två huvudfunktioner; en innebörd- 
saspekt och en interpersonell aspekt. Den förstnämnda har att göra med 
att en text uttrycker tankar och idéer där författaren använder språket för 
att reflektera och uttrycka sin bild av verkligheten eller inre upplevelser. 
Den interpersonella aspekten handlar i stället om hur texten och de åsik
ter den förmedlar, fungerar i relation till andra människor.35 Centralt för 
all textanalytisk verksamhet är en aktiv läsning av ett givet textmaterial, 
att ställa frågor till texten och se om denna ger svar. Frågorna handlar 
ofta om hur en argumentationskedja ser ut.36 För att avvinna en text 
mening och betydelse inkluderar varje form av textanalys ett större eller 
mindre mått av tolkning. Tolkningsstrategierna är inte renodlade utan

31 Ruin 1990, s. 1 ff. En möjlig teoretisk utgångspunkt för detta arbete kunde ha varit 
den, åtminstone tidigare inflytelserika, statsvetenskapliga och ekonomiska teoribild
ningen, den s.k. public-choice teorin, se Moberg 1994, s. 9 ff. Dess utgångspunkt om 
maximerande individer med ett mål är dock en mindre bra utgångspunkt i det här sam
manhanget. Som närmare preciserades i avsnitt 2.1 är den teoretiska utgångspunkten 
angående partier att de har flera mål som de försöker balansera. Detta bygger på en svensk 
eller skandinavisk teoribildning, snarare än en anglosaxisk som public-choice teorin.
32 Ruins uppdelning av statsvetenskapen innehåller förutom politisk juridik även poli
tisk teori, ett lands politik, jämförande politik, kommunal- och delstatspolitik, interna
tionell politik, offentlig förvaltning, policystudier, politisk sociologi samt politisk eko
nomi, se Ruin 1990, s. 8.
33 Esaiasson m.fl. 2003, s. 233.
34 Esaiasson m.fl. 2003. Jfr t.ex. Bergström och Boréus 2000, s. 19 ff. där det systemati
serande textanalytiska redskapet benämns argumentationsanalys.
35 Bergström och Boréus 2000, s. 16 f.
36 Esaiasson m.fl. 2003, s. 234.
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relaterar i huvudsak texten till uttolkaren själv, avsändaren, mottagaren 
eller den omgivande diskursen.37

Ett exempel på en textanalytisk inriktning är den systematiserande, 
vilken är en variant av en beskrivande analys. En första typ av systemati
serande undersökningar söker klargöra tankestrukturen hos en aktör som 
kan vara en statsmakt, organisation, person eller politiskt parti. En andra 
typ syftar till att logiskt ordna en texts innehåll. Hit hör argumentations- 
analytiska studier där argument för olika ståndpunkter i en debatt förs 
samman. Det kan även gälla någonting annat än argument, t.ex. reto
riska grepp ägnade att övertyga en publik.38 Metoden är fundamental för 
kritiskt tänkande och går ofta ut på att undersöka om ett visst eller vissa 
argument styrker respektive försvagar en bestämd tes. Efter att argumen
tationen har beskrivits följer sålunda en värdering av hur välgrundad 
tesen är. Metoden används för att analysera juridiska motiveringar, 
vetenskapliga uppsatser och debattartiklar.39 En tredje typ handlar om 
klassificerande analyser där tankeinnehållet i en text placeras under lämp
lig sammanfattande rubrik, t.ex. om moderaterna är ett renodlat liberalt 
parti, eller om det fortfarande rymmer konservativa inslag.40

En annat textanalytiskt exempel är den kritiskt granskande som går ett 
steg längre än systematiserande studier. Även den kritiskt granskande 
kan indelas i tre typer där en idékritisk analys söker ta ställning till i vad 
mån en argumentation lever upp till rationella eller moraliska normer. 
Den andra är den ideologikritiska, som handlar om att lyfta fram de 
samhälleliga konflikter vilka kommer till uttryck i en text. Diskursanalys 
utgör en tredje typ av kritiskt granskande analys där utgångspunkten är 
att språket deltar i att forma verkligheten. En fråga till materialet kan då 
gälla normaliteten i samhället i viss fråga, och vilka intressen som gagnas 
av att normali tetens gränser sätts på visst sätt.41

För detta arbete lämpar sig en systematiserande textanalys för att söka 
klargöra argumenten och tankestrukturen hos de politiska partierna. 
Partiernas uppfattningar kan förvisso undersökas med kvantitativa me
toder för att exempelvis med hjälp av valmanifest fastställa vad partierna 
prioriterar och hur de positionerar sig på vänster-högerdimensionen i 
samband med val.42 För denna avhandling lämpar sig emellertid en kva
litativ analys bättre, eftersom den möjliggör läsning av huvuddragen i ett

37 Bergström och Boréus 2000, s. 24 ff.
38 Esaiasson m.fl. 2003, s. 234 f.
39 Björnsson m.fl. 1996, s. 7 ff
40 Esaiasson m.fl. 2003, s. 234 f.
41 Esaiasson m.fl. 2003, s. 235.
42 Se t.ex. Bergman 1995, s. 72 ff.
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oerhört omfattande material. I avsnitt 5.3 utvecklar jag varför valmani
fest och liknande inte utgör ett representativt material. Med en systema
tiserande textanalys klargörs den tankestruktur som kommer till uttryck 
i det skrivna materialet. Det är, om än inte omöjligt, så resurskrävande 
att analysera ett vitt spektrum av argument. För att finna svar på en över
gripande problemställning måste denna konkretiseras till preciserade frå
gor.43 Det är därför nödvändigt att närmare bestämma vilket material 
som skall användas, och vilka konkreta frågor jag skall ställa till detta mate
rial.

Analysredskapen har sin grund i de mönster som utkristalliserade sig 
vid den i detta kapitel beskrivna genomgången av utskottsbetänkanden 
och den teoretiska diskussionen om rättspolitik i kapitel 4. Som har 
visats tidigare är en central aspekt på partiernas rättspolitik statens rela
tion till medborgarna.44 Partiernas rättspolitiska argumentation analyse
ras därför utifrån den möjliga konflikten mellan å ena sidan en syn på 
medborgare som individer, å andra sidan medborgarna som delar av ett 
kollektiv. För att besvara den allmänna problemställningen om partier
nas nutida och över en längre tidsperiod förändrade rättspolitiska upp
fattningar, konkretiseras den analytiskt till en fråga om partierna i sin 
argumentation betonar individen framför kollektivet eller tvärtom; kol
lektivet framför individen. En metodologisk hypotes är att ett sådant 
analysredskap skall fånga liknande om än inte helt identiska aspekter på 
partiernas rättspolitiska syn i nutid och förändringar över tid. Det bör 
kanske återigen understyrkas att analysen omfattar de ställningstaganden 
och argument som de politiska partierna själva formulerar, inte hur det i 
realiteten rättsligt sett förhåller sig. Ett antagande är, som tidigare har 
nämnts, att partiernas rättspolitiska syn inte alltid sammanfaller med den 
förenklade bild som jag tecknade i det inledande kapitlet. Med en syste
matiserande textanalys är det möjligt att identifiera partiernas syn på 
relationen mellan staten och medborgarna för de tre valda områdena.

För andra frågor med tydlig maktdelningsaspekt och åtföljande makt
kamp mellan juridik och politik hade andra konfliktlinjer varit mer 
direkt tillämpliga. Ett exempel utgör frågan om maktdelning vilken kret
sar kring den i svensk tradition starka respekten för en lagstiftande majo
ritet vilket anges som ett tungt vägande skäl mot överflyttning av makt 
från politiska till icke-politiska organ.43 Detta synsätt kommer också till 
uttryck i bestämmelsen om lagprövning i 11:14 RF, som i avsnitt 4.2.1

43 Esaiasson m.fl. 2003, s. 238.
44 Jfr SOU 1990:44, s. 403.
45 Jfr Nergelius 1996, s. 698.
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angavs som en central bestämmelse ur ett rättsstatsperspektiv. Lagpröv
ning och annan föreskriftskontroll trädde i kraft den 1 januari år 1980.46 
De förtroendevalda har makt att reglera delar av samhällslivet och kan 
därmed påverka, styra och begränsa medborgarna. Bestämmelsen om 
lagprövning tycks vila på en föreställning om att den oinskränkta majo
ritetens uppfattning utgör en garant för att grundlagen, och särskilt indi
viders grundlagsstadgade fri- och rättigheter gentemot staten, respekteras. 
Enligt konstitutionsutskottet motiveras bestämmelsen om att domstol 
inte får tillämpa en riksdagens eller regeringens föreskrift som strider 
mot grundlagen endast om felet är uppenbart, av att en uppenbar 
grundlagsstridighet inte skulle passera riksdagen. Med riksdagen som 
den främsta lagstiftaren, med exklusiv rätt att stifta grundlag, är det enligt 
utskottet naturligt att riksdagen är bäst lämpad att pröva om viss före
skrift är grundlagsenlig. Riksdagens tillämpning av visst grundlagsstad- 
gande måste därför enligt utskottet respekteras så länge den befinner sig 
inom en möjlig tolkningsram.47

Den syn som riksdagsmajoriteten (partierna) ger uttryck för är sålun
da att det i en demokrati inte finns någon reell risk för majoritetens över
trädelse, varför riksdagens maktutövning inte kräver någon kontroll.48 
Bestämmelsens uppenbarhetsrekvisit har kritiserats.49 Den norske rätts- 
vetaren Eivind Smith menar att det åtminstone bör göras en skillnad 
mellan riksdag och regering i det här avseendet. Han menar också att 
faran för ett otillbörligt och starkt politiserat domarstyre lätt kan överdri
vas samtidigt som han har förståelse för behovet av att begränsa domar
nas överordning i förhållande till det högsta folkvalda organet. Här finns 
en möjlig konflikt mellan folksuveränitet och domarstyre.50

46 SFS 1979:933. Lagprövningsrätten hade utvecklats i rättspraxis och befästs genom 
uttalanden under det konstitutionella reformarbetet. Det väsentliga med reformen 
ansågs ibland inte vara det positiva erkännandet utan den negativa begränsningen bestå
ende i att tillämpning av författning beslutad av riksdag eller regering endast får och skall 
underlåtas om det är uppenbart att det finns ett formellt eller materiellt fel, se Sterzel 
1991 (b),s. 93.
47 KU 1979/80:1, s. 2 med hänvisning till KU 1978/79:39, s. 13. Bull beskriver detta 
som en väl självbelåten attityd och som ett famöst uttalande, se Bull 2002, s. 144 och 
s. 137.
48 Jfr Sterzel 1991 (a), s. 3.
49 Se Zaremba 1995/96, s. 39 med frän kritik av uppenbarhetsrekvisitet som innebär att 
”riksdagen [...] slagit fast dogmen om sin egen ofelbarhet” samt Zarembas formulering 
av justitierådens uppfattning att ”om tillräckligt många politiker finner att två plus två 
gör fem kommer HD att vara av samma åsikt.”
50 Smith 1991, s. 61.
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En annan ståndpunkt förespråkar fördelning av makt på olika organ 
som korrektiv mot maktmissbruk med hänvisning till att riksdagen inte 
är ofelbar. Ett exempel utgör den hovrättsdom där förbudet mot att bära 
politiska uniformer m.m. inte tillämpades då förbudet bedömdes vara 
grundlagsstridigt.51 Det finns även exempel på att regeringens föreskrif
ter har bedömts strida mot grundlag.52 Riksdagen som det högsta orga
net för maktutövning och lagstiftning bör mot denna bakgrund kontrol
leras i syfte att förhindra att den politiska makten breder ut sig med 
begränsningar av individens personliga frihet som följd.53

Den nyss behandlade konfliktdimensionen finns alltid med i bak
grunden vid en analys av rättspolitiska frågor, men det är alltså inte den 
jag kommer att utgå ifrån. I analysen av partiernas rättspolitiska syn 
fokuserar jag på staten kontra medborgarna som individer eller kollektiv. 
Däremot återvänder jag i avhandlingens sista kapitel till frågan om stu
dien också har relevans för den andra rättspolitiska dimensionen med en 
tydlig maktdelningsaspekt.

5.3 Material och viktning av dokument
Materialet består som ovan nämnts till viss del av rättskällematerial dvs. 
lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Rättspraxis används sparsamt vil
ket sammanhänger med syftet. I analysen av de politiska partiernas 
nutida, och över en längre tidsperiod förändrade, rättspolitiska uppfatt
ningar är inte materialet lika givet.

I någon mån kommer partiernas rättspolitiska uppfattningar till ut
tryck i partiprogram. Resonemangen är emellertid allmänt hållna, sve
pande och kortfattade. Moderaterna skriver exempelvis i avsnittet som 
behandlar rättstrygghet att ”(b)rottsoffrets väl ska sättas i centrum.

51 RH 1997:47 där hovrätten för Västra Sverige, fastställde tingsrättens domslut att 
ogilla ett åtal om brott mot förbudet att bära uniform eller liknande som tjänar att ut
märka bärarens politiska mening, reglerat i lagen (1947:164) om förbud mot politiska 
uniformer. Domstolens motivering var att förbudet inte var förenligt med RF:s skydd för 
yttrandefriheten.
52 NJA 1996 s. 370 där regeringen genom förordning uppdragit åt svensk-finska gräns- 
älvskommissionen att meddela fiskeföreskrifter vilka stred mot 10:5 RF och därför inte 
kunde tillämpas. Algotssons studie av lagrådet under åren 1910, 1930, 1950, 1970 och 
1990 visar en rutinmässig konstitutionell granskning år 1990 jämfört med tidigare. Ett 
stort antal yttranden om lagförslags grundlagsenlighet gällde särskilt 8 kap. RF, se Algots
son 1993, s. 127 ff.
53 Jfr Sterzel 1991 (a), s. 5.
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Fysisk skada och kränkning av den personliga integriteten ska uppvärde- 
ras vad gäller ersättningsrätt.”54 Bland de sista avsnitten under en rubrik 
om politisk demokrati skriver vänsterpartiet att ”(r)ättssamhället ska för
svaras och utvidgas. Domstolsväsendet ska stå fritt från politisk maktut
övning. Alla ska vara lika inför lagen. Samhället måste se till att lagar 
efterlevs, att rättssäkerhet garanteras och att medborgarna har tillgång till 
rättshjälp. Vi värnar om riksdagen som högsta beslutande organ i författ- 
ningsfrågor.”55 Partiprogrammens vaghet lämnar utrymme för olika 
handlingsalternativ för partiledningen. Vagheten är ibland en följd av att 
programmen är ett uttryck för flertaliga ståndpunkter som aggregerats 
till en gemensam linje. De vaga formuleringarna kan också bottna i 
interna spänningar och motsättningar.56 Att studera enbart partiprogram 
framstår inte som någon framkomlig väg för en undersökning av partier
nas nutida och över tid förändrade rättspolitiska argumentation. En 
sådan undersökning kräver uppenbarligen annat och mer.

En annan möjlig källa är partiernas mer specialinriktade material. För 
stora delar av 1900-talet saknas emellertid sammanhållna rättspolitiska 
program. Först mot slutet av 1990-talet utarbetade ett par partier doku
ment som uttryckligen formulerade rättspolitiska uppfattningar. I mo
tioner efterlyste folkpartiet en ny kurs för rättspolitiken57 och en rätts- 
politisk strategi.58 En kort tid därefter följde partiet upp med ett rätts- 
politiskt handlingsprogram.59 Ett år tidigare hade kristdemokraterna 
redovisat ett sådant program.60 År 2002 presenterade så även vänsterpar
tiet ett rättspolitiskt program.61 De rättspolitiska partidokumenten rör 
rättsväsendet i allmänhet och domstolarna i synnerhet, och vidare frågor 
om brottslighet, brottsbekämpning, brottsoffers situation, behovet av 
författningsdomstol, rättshjälp, integritetsfrågor samt rättssäkerhets- och 
rättstrygghetsaspekter.

Det finns anledning att skilja mellan material som är avsett för den 
interna respektive den externa arenan. Som berördes i avsnitt 2.1 kan 
partimaterialet i första hand rikta sig till aktiva medlemmar i syfte att 
skapa konsensus. Bland dessa dokument finns t.ex. partiprogram där

54 Handlingsprogram 2002, s. 51. Sedan år 1946 består partiprogrammet av två delar, 
dels ett handlingsprogram, dels ett idéprogram (principprogram till år 1978).
55 För en solidarisk värld. 2000, s. 6 f.
56 Bäck och Möller 2003, s. 39 f.
57 Se t.ex. mot. 1997/98:Ju931 Siw Persson m.fl. (fp).
58 Mot. 1996/97:Ju36 Bengt Harding Olson (fp).
59 Värna rättssamhället, 1999.
60 En god rätt. Rättspolitiskt handlingsprogram och Rättspolitiskt manifest, 1998.
61 Rättspolitik. Vänsterpartiets rättspolitik, 2002.
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själva processen att utarbeta materialet står i centrum vilket hänger sam
man med programmens syften. Ett annat exempel på partimaterial är 
valmanifesten som omfattar de frågor som partierna i samband med val 
prioriterar som de mest viktiga.

Mot bakgrund av att syftena bakom partiernas material är osäkra, föl
jer även stor osäkerhet om detta interna material uttrycker partiuppfatt
ningar. En annan nackdel med att basera en rättspolitisk undersökning 
på internt material är att det finns stora skillnader mellan partierna beträf
fande produktionen av sådana dokument. Exempelvis finns åtskilliga 
moderata rapporter62, medan vänsterpartiet i liten utsträckning, mätt i 
internt partimaterial och med undantag för en del kriminalpolitiska 
frågor, har ägnat sig åt rättspolitik. Detta sammanhänger möjligen med 
att partiet historiskt har betraktat rättsväsendet som en del av klassam
hället.63 Partiets interna material rör i huvudsak generella frågor vars 
riktlinjer har dragits upp av bl.a. kongressen, medan mer specifika frågor 
överlämnas till partiets riksdagsgrupp.64 Följaktligen är vänsterpartiet 
aktivt när rättspolitiska frågor behandlas i riksdagens utskott. Partiet 
tycks inte ha samma tradition som exempelvis m eller fp, att utarbeta 
handlingsprogram för olika rättspolitiska områden. De program som v 
har utarbetat under 1990-talet gäller t.ex. droger, kultur, miljö, utbild
ning m.m.65 Det interna materialet ger sålunda ingen rättvisande bild av 
partiernas rättspolitiska ställningstaganden, men det kan dock vara 
behjälpligt i bestämningen av det rättspolitiska politikområdet.

Offentligt tryck är däremot ett lämpligare material för att uppfylla syf
tet med denna avhandling. Detta material ger även möjlighet till en kart
läggning som sträcker sig över en längre tidsperiod och kan omfatta 
samtliga partier som har valts. Bland offentligt tryck intar utskottsbetän- 
kanden, parti- och kommittémotioner och propositioner en central 
plats, medan utredningsbetänkanden används i mindre omfattning och 
främst för att visa vilka argument som har funnits i debatten. Eftersom 
analysen gäller partiernas respektive syn är utskottens och riksdagsmajo- 
ritetens uttalanden av underordnad betydelse om de bygger på en kom
promiss mellan ett eller flera partier. En viktig metodologisk fråga gäller

62 Se avsnitt 2.4 samt Delrapport 1978 för brottsbekämpning av narkotika.
63 Se riksdagsgruppens svar, genom Per-Olof Bengtsson, på framställd skriftlig fråga till 
vänsterpartiet kommunisterna, 1982-08-17.
64 Se kongressuttalande från vänsterpartiets kongress 1996, motionssvar, s. 53.
65 Se program på www.vansterpartiet.se 2000-08-08; drog-, EU-, freds- och säkerhets-, 
kultur-, kvinno-, media-, närings- och utbildningspolitiskt program. Övriga program 
m.m. behandlade hälso- och sjukvårdspolitik, ett internationellt uttalande, lokalt folk
styre och regionalpolitik.

92

http://www.vansterpartiet.se


vilka dokument som kan anses vara mest representativa för en partiupp
fattning. Enligt rättsvetenskaplig metod gäller att senare förarbeten väger 
tyngre än tidigare i fråga om en lagbestämmelses innebörd när källorna 
ger olika besked.66 Gäller detsamma även för partiuppfattningar? Å ena 
sidan finns goda skäl att hävda att ju tidigare i lagstiftningsprocessen ett 
partis uppfattning i en viss fråga uttrycks, desto större är sannolikheten 
att den är fri från kompromisser. Ett sådant resonemang medför att 
motioner väger tungt. Å andra sidan kan ett parti uttala sig visionärt med 
vetskap om att en viss fråga inte kommer att nå ett slutligt avgörande.

Möjligheterna att för varje motion utreda i fall den är en modifierad 
partiuppfattning, till följd av t.ex. kompromisser, bedömer jag som små. 
Jag fokuserar därför på de dokument vilka kan anses vara offentliga 
uttryck för respektive partis ståndpunkt. Sveriges dominerande partier är 
centraliserade organisationer.67 Politikerna representerar formellt sina 
väljare medan de i praktiken är partirepresentanter, nominerade av par
tier och valda på partilistor.68 Den reella makten utövas på partiernas 
gruppmöten varför frågorna redan är avgjorda när det är dags för riks
dagsbeslut.69 Riksdagsledamöter går ytterst sällan emot sitt parti, då det 
betraktas som illojalt och noteras av partigruppen.70 Normalt vidhåller 
ett partis representanter vid utskottsbehandlingen de ståndpunkter som 
framkommit vid partigruppens överläggningar. Partiet är sålunda över
ordnat en enskild representant. Partigruppens uppfattning gäller därför 
vid konflikt mellan representanten och partigruppen.71 Ett annat sätt att 
uttrycka saken är att partidisciplin råder i mycket hög grad när partiet väl 
har lagt fast sin linje, och att partiledningen föreskriver hur dess repre
sentanter skall rösta.72 Mot denna bakgrund är det inte särskilt vågat att 
utgå från att exempelvis en socialdemokratisk regerings uppfattning i en 
viss fråga, också är uttryck för det socialdemokratiska partiets.

Tidigare forskning har visat att det vid förhandlingar mellan partierna 
finns minst utrymme för retorisk och ideologisk debatt i utskotten, jäm
fört med parlamentet i övrigt. Även om det som tidigare har visats i kapi
tel 2 finns skillnader mellan de olika partierna är riksdagskulturen i 
mångt och mycket homogen, bl.a. i betydelsen att samtliga partigrupper,

66 Peczenik 1995 (b), s. 40 f.
67 Bäck och Möller 2003, s. 46.
68 Holmberg och Esaiasson 1988, s. 269.
69 Bäck och Möller 2003, s. 23.
70 Bäck och Möller 2003, s. 113.
71 Isberg 1999, s. 17 E Se även Barrling Hermansson 2004, s. 33 f. beträffande slutsatsen 
att partierna uppträder som enhetliga aktörer.
72 Lewin 2002, s. 36 och Sannerstedt 1992, s. 218.
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med undantag för mp, prioriterar saklighet där teoretisk kunskap, ana
lytisk förmåga och praktisk erfarenhet utgör hörnstenar.73 Mot denna 
bakgrund är partiernas ageranden i utskotten via reservationer och särskil
da yttranden - i regeringspartiernas fall även propositioner - av särskild 
betydelse, eftersom det troligen stämmer väl överens med partiernas upp
fattningar. Detta hänger förmodligen samman med att ett parti inte kan 
välja vilka frågor som kommer att behandlas i utskotten, eftersom andra 
partier kan initiera olika frågor. När en viss fråga har nått så långt som till 
utskotten tvingas partierna att ge sina meningar till känna.

I analysen av partidebatten i riksdagen anger jag i vad mån diskrepans 
förekommer mellan utskottets övervägande och riksdagens beslut. För 
utskottsbetänkanden och motioner anger jag sidnummer när de översti
ger ett tiotal sidor. I de olika lagstiftningsärendena behandlar jag främst 
frågor som gav upphov till olika meningar bland partierna.

Nu övergår jag till kartläggningen och studien av partiernas ställnings
taganden och argumentation på det första rättspolitiska området som 
handlar om hemliga straffprocessuella tvångsmedel.

73 Barrling Hermansson 2004, s. 299 f. och Sannerstedt 1992, s. 217 ff.

94



AVDELNING II -
TRE RÄTTSPOLITISKA 

FRÄGEKOMPLEX





6 Hemliga straffprocessuella 
tvångsmedel

6.1 Bakgrund
När ett brott har begåtts utreds det i regel av polis och åklagare vilket i 
bästa fall leder till att någon lagfors för brottet. Det straffprocessuella för
farandet i vid mening omfattar allt från den inledande polisspaningen, 
förfarandet under förundersökningen och huvudförhandlingen vid dom
stol, till verkställighet av straff.1 Vissa kriminalpolisiära arbetsmetoder 
innebär att medborgarna utsätts för tvång. Detta motiveras av att åklaga
ren och polisen har i uppdrag att bekämpa brottsligheten, vilket för sin 
effektivitet ibland kräver användning av tvång.2 Vid hemlig tvångs- 
medelsanvändning svävar den som utsätts för detta vanligen i okunnig
het om att så sker. Redan statens användning av tvång mot enskilda 
aktualiserar frågan om statens förhållande till medborgarna, och den 
ställs på sin spets när det sker i hemlighet. Tvångsmedelsanvändning 
skulle ur effektivitetssynpunkt kunna vara av värde vid snart sagt varje 
brottsutredning. En avvägning måste dock ske mellan å ena sidan en 
effektiv brottsbekämpning som anses befrämja brottsprevention, å andra 
sidan ett starkt skydd för enskildas integritet, vare sig det gäller den som 
är misstänkt för brott eller tredje man.3

Straffprocessuella tvångsmedel är inte några nya rättsfigurer i svensk 
rätt om än lagstiftningen under flera decennier var både knapphändig 
och rättsosäker. År 1911 initierades arbetet med att åstadkomma en när
mare reglering av förundersökning och tvångsmedel.4 De följande två 
årtiondena präglades dock av samma rättsosäkerhet som tidigare, då 
tvångsmedel reglerades av lösliga bestämmelser för särskilda fall och en 
praxis influerad av specialbestämmelser och lagförslag. Förslag och lag-

1 Bylund 1993, s. 36.
2 Ekelöf m.fl. 1994, s. 22.
3 Se Bylund 1993, s. 33 och s. 54 £
4 SOU 1926:31, s. IV-V. Initiativ i samma riktning hade tagits redan under 1800-talet, 
se s. II.
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förslag förkastades och först år 1933 antogs en lag.5 Genom RB år 1948 
fick svensk rätt en allmän bestämmelse om avlyssning av samtal som var 
tillämplig under ordinära yttre förhållanden. Därefter har den tekniska 
utvecklingen gjort det möjligt att använda alltmer sofistikerade övervak
ningsmetoder. Detta har medfört att lagstiftningen har ställts inför allt 
mer komplexa överväganden. Ett flertal utredningar har haft i uppdrag 
att överväga frågan om existerande tvångsmedel i allmänhet, och möjlig
heterna att införa nya, t.ex. huggning eller hemlig avlyssning, i synner
het.6 Buggning innebär avlyssning med hjälp av små mikrofoner som 
ofta är utrustade med radiosändare.7 I det senaste utredningsförslaget om 
en legalisering, användes begreppet hemlig teknisk avlyssning.8 Frågan 
om individens integritet gör sig särskilt starkt gällande i fråga om bugg
ning. Denna metod anses ofta vara den mest integritetskränkande. Bland 
de lagreglerade tvångsmedlen anses ofta hemlig teleavlyssning och hem
lig kameraövervakning innebära de största ingreppen i den personliga 
integriteten.9 Det är därför inte anmärkningsvärt att de politiska parti
erna under decennier har ägnat buggning och andra hemliga tvångs
medel stor uppmärksamhet.

6.2 Straffprocessuella tvångsmedel
6.2.1 Integritet, grundlagsskydd och kriminalisering
All tvångsmedelsanvändning utgör intrång i den privata sfären. Det kan 
innebära ingrepp i personlig frihet och integritet eller förfoganderätt 
över egendom. Kännetecknande för användning av tvångsmedel är att de 
ofta medför ingrepp i enskilds integritet i flera olika hänseenden samti
digt, och i dennes grundläggande fri- och rättigheter. Rätten till integri
tet indelas vanligen i rumslig och kroppslig integritet, samt personlig 
integritet i ideell mening, personlig integritet i fysisk mening och materi
ell integritet. Den rumsliga aspekten innefattar en rätt till integritet i hus 
och rum. Ett exempel på kränkning utgör husrannsakan. Den kroppsliga 
integriteten omfattar ett skydd för liv och hälsa samt mot ingrepp i eller

5 Lagen (1933:182) om vissa tvångsmedel i brottmål (1933 års lag).
6 Buggning kommer från engelskans bugging och används som synonym till avlyssning 
med dold mikrofon. Termen är allmänt accepterad. Den senaste offentliga utredningen 
antog namnet Buggningsutredningen och använde ordet i titeln på sitt betänkande, se 
SOU 1998:46. Termen hemlig avlyssning används t.ex. i bet. 2003/04:JuU2, s. 11.
7 Mikrofonerna kallas även för buggar, se Nationalencyklopedin band 3, s. 418.
8 Se dir. 1996:64, s. 1 och SOU 1998:46, s. 26.
9 Se t.ex. prop. 1993/96:83, s. 18.
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våld mot kroppen. Påtvingade kroppsliga ingrepp eller kroppsvisitation 
är exempel på kränkningar. Personlig integritet i ideell mening avser 
skydd för personlighet och privatliv medan integritet i fysisk mening 
omfattar personlig frihet och rörelsefrihet. I det förra fallet utgör hemlig 
teleavlyssning ett exempel på kränkning och i det senare frihetsberövan- 
den. Den materiella integriteten slutligen avser skydd för egendom och 
kränks exempelvis genom tvångsinlösen.10

Skyddet för såväl ideell som fysisk personlig integritet regleras genom 
flera bestämmelser på olika konstitutionella nivåer i grundlag och i 
vanlig lag, förordningar och myndighetsföreskrifter. Det saknas däremot 
generellt tillämpliga bestämmelser till skydd för den personliga integrite
ten.11 RF:s grundläggande bestämmelse stadgar att den offentliga mak
ten skall utövas med respekt för enskilds frihet och värdighet, samt att 
det allmänna skall värna enskilds privatliv och familjeliv. Medborgarna 
tillförsäkras vidare ett skydd mot frihetsberövanden från det allmänna, 
och garanteras frihet att förflytta sig inom riket och att lämna landet. 
Skyddet för den personliga integriteten i ideell mening innebär att varje 
medborgare gentemot det allmänna är skyddad mot hemlig avlyssning, 
upptagning av telefonsamtal och annat förtroligt meddelande. Grund
lagsskyddet innebär bl.a. att medborgarna inte behöver tåla att bli avlyss
nade i hemlighet; de har rätt att telefonera fritt och utan obehörigt 
intrång.12 Lagar eller andra föreskrifter får inte meddelas i strid med Sve
riges åtaganden på grund av Europakonventionen, där det bl.a. stadgas 
att offentlig myndighet inte får störa enskilds rättighet till skydd för sitt 
privatliv, sitt hem och sin korrespondens.13

I de flesta fall kan medborgerliga fri- och rättigheter begränsas enligt 
2:12 RF.14 När det gäller begränsningar av grundlagsskyddet för enskilds 
integritet får det bl.a. ske om intresset av effektiv brottsbekämpning 
anses väga tyngre än intresset av skydd för enskildas integritet. Bestäm
melserna i RB om hemlig teleavlyssning respektive hemlig teleöver-

10 Bylund 1993, s. 53 f och Ekelöf m.fl. 1994, s. 23. Se även prop. 1995/96:85, s. 21 
och SOU 1984:54, s. 42 f.
11 En parlamentarisk kommitté skall dock överväga behovet av generellt tillämpliga 
bestämmelser, se dir. 2004:51.
12 Se de i RF omtalade lagrummen 1:2 3 st., 2:8, 2:6 och 2:18.
13 Se 2:23 RF och art. 8, 1 p. i Europeiska konventionen den 4 november 1950 angå
ende skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Undantag 
medges för vad som är stadgat i lag och nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hän
syn till bl.a. förebyggandet av oordning och brott samt personers fri- och rättigheter.
14 Religionsfriheten enligt 2:1 1 st. 6p. RF är dock absolut. Lagrummet upptas inte i 
2:12 1 st. RF som anger begränsningsbara rättigheter. Se även Holmberg och Stjernquist, 
2003, s. 67.
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vakning utgör exempel på sådana begränsningar. Brytande av telehemlig- 
het är kriminaliserat i BrB.15 Grundlagsskyddet omfattar även hemlig 
avlyssning med dold mikrofon (buggning). Någon begränsning motsva
rande den som gäller för telekommunikationer finns dock inte, och ge
nom kriminaliseringen av olovlig avlyssning i BrB råder ett uttryckligt 
förbud mot buggning.16 För hemlig optisk övervakning, såsom hemlig 
kameraövervakning, saknas grundlagsskydd.17 Metoden är inte heller 
kriminaliserad i BrB, men förbjuden till följd av bestämmelserna i lagen 
(1998:150) om övervakningskameror m.m.

6.2.2 Principer för och reglering av tvångsmedel
Utformningen av regler om straffprocessuella tvångsmedel måste genom
syras av legalitetsprincipen vilken kommer till uttryck i 1:1 RF, och för
stärks genom kravet i 2:12 RF att inskränkningar i de grundlagsskyddade 
fri- och rättigheterna endast får ske genom lag. Principen innebär i det 
här sammanhanget att regler om straffprocessuella tvångsmedel skall vara 
obligatoriska och tvingande, samt i detalj bör reglera handlingsmönstren. 
De bör vidare inte innehålla vaga eller mångtydiga rekvisit, utan så långt 
möjligt garantera en likformig tillståndsgivning. Begränsningar får enligt 
ändamålsprincipen i 2:12 RF endast ske för att tillgodose ändamål som är 
godtagbara i ett demokratiskt samhälle. De får dock inte utgöra ett hot 
mot den fria åsiktsbildningen och aldrig sträcka sig längre än vad som är 
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som motiverar begränsningen. 
Detta ställer krav på att det ändamål som ligger till grund för en begräns
ning noggrant anges i lagtexten. Därmed minskar tillämparens sköns- 
mässiga frihet att i det enskilda fallet avgöra om grundlagsskyddet skall 
upprätthållas eller inte. För lagstiftningens del medför ändamålsprinci
pen att varje föreskrift om tvångsmedel uttryckligen måste innefatta de 
ändamål för vilket tvångsmedlet får användas. Detta är nödvändigt för att 
lagstiftaren för varje fall skall kunna bedöma om en föreslagen begräns
ning av ett visst skydd är förenlig med 2:12 RF.18

15 Se 4:8 BrB. Dessutom innehåller sekretesslagen (1980:100) skydd för telekommuni
kationer.
16 4:9 a BrB träffar endast avlyssning eller upptagning som sker olovligen och i hemlig
het, dvs. när de samtalande inte har godtagit och är ovetande om att avlyssning sker. Det 
är däremot straffritt om någon som deltar i samtalet med dold kroppsmikrofon spelar in 
eller låter annan avlyssna det som sägs, även om övriga i samtalet är okunniga härom, se 
prop. 1975:19, s. 84 och s. 104.
17 Bestämmelsen om skydd mot hemlig avlyssning i 2:6 RF omfattar dock skydd mot 
optisk avläsning av munrörelser, prop. 1995/96:85, s. 18.
18 Ekelöf m.fl. 1994, s. 28 ff. och Bylund 1993, s. 57.
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Ändamålsprincipen gäller som redan nämnts inte endast för lagstift
ningen utan även vid tillämpningen av reglerna. Genom att varje tvångs- 
medelsföreskrift har utformats enligt denna princip kan tillämpande 
myndighet få en uppfattning om för vilka ändamål lagstiftaren har god
känt tvångsmedelsanvändning. I annat fall kan det vara svårt att avgöra 
om tillämpningen står i strid med grundlagen. För tillämpningen innebär 
ändamålsprincipen att befogenheten att använda ett visst tvångsmedel 
skall vara bunden till det ändamål som rätten prövat och gett klartecken 
till. För tvångsmedelsanvändning gäller dessutom behovs- och proportio- 
nalitetsprinciperna, vilka anknyter till innehållet i 2:12 RF. Behovs- 
principen medför att ett visst tvångsmedel endast får användas när det 
finns ett påtagligt behov, och ett mindre ingripande tvångsmedel är otill
räckligt. Innebörden av proportionalitetsprincipen är att ett visst tvångs
medel i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet skall stå i rimlig 
proportion till det resultat man kan uppnå genom att använda det, och de 
skador som följer av användningen för den som utsätts för tvånget eller 
tredje man.19 Dessa båda principer är lagfästa på olika håll i RB.20

Bestämmelser om straffprocessuella tvångsmedel återfinns på flera håll 
i lagstiftningen bl.a. till följd av att vissa tvångsmedel är tillämpliga 
under extraordinära förhållanden, såsom när riket befinner sig i krig eller 
krigsfara m.m., medan andra tillämpas under ordinära förhållanden. 
Vidare gäller skilda förutsättningar för användning i preventivt respek
tive brottsutredande syfte. En systematisering kan därför göras utifrån en 
uppdelning dels mellan lagar som reglerar tvångsmedel under ordinära 
respektive extraordinära förhållanden, dels utifrån syftet under ordinära 
förhållanden. Lagar som medger användning av tvångsmedel i brotts
utredande syfte anger antingen vissa brott vid vilka ett visst tvångsmedel 
får tillgripas eller att nyttjande kräver att ett brott av viss svårhetsgrad har 
begåtts. Reella tvångsmedel såsom beslag, hemlig teleövervakning och 
hemlig teleavlyssning regleras i RB. På andra håll i RB regleras husrann
sakan och kroppsvisitation samt gripande, anhållande och häktning.21 
Den öppna optiska övervakningen regleras i lagen (1998:150) om över- 
vakningskameror m.m. medan reglerna om den dolda återfinns i lagen 
(1995:1506) om hemlig kameraövervakning.

Gemensamt för RB:s bestämmelser om tvångsmedel är att de för 
tillämpning kräver att en person misstänks ha begått ett brott av viss 
svårhetsgrad. Bestämmelserna är därmed tillämpliga vid förundersök
ning av brott i syfte att säkerställa bevis i fråga om begånget brott. Ibland

19 Ekelöf m.fl. 1994, s. 28 ff. Se även SOU 1998:40, s. 54 och prop. 1988/89:124, s. 26.
20 Se t.ex. 28:14 1 st. och 27:1 3 st. RB.
21 I 27 kap. hemlig teleövervakning och hemlig teleavlyssning, i 28 kap. husrannsakan 
och kroppsvisitation och i 24 kap. gripande, anhållande och häktning.
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är den lagtekniska konstruktionen en annan fastän tvångsmetoderna 
desamma. Ett exempel gäller användning av hemlig teleavlyssning och 
hemlig teleövervakning enligt lag (1952:98) med särskilda bestämmelser 
om tvångsmedel i vissa brottmål (1952 års lag). Denna lag kräver att det 
rör sig om vissa i lagen särskilt angivna brott såsom s.k. högmålsbrott, 
brott mot rikets säkerhet och terroristbrott.22 I förhållande till den 
grundläggande regleringen av straffprocessuella tvångsmedel i RB har 
dessa regler karaktären av tilläggs- och undantagsbestämmelser.23 Sär
skilda bestämmelser om tvångsmedel finns i lagen (1991:572) om särskild 
utlänningskontroll. Till skillnad från RB tillåter denna lag preventiv 
tvångsmedelsanvändning eftersom lagens syfte är att förebygga terrordåd 
medan användning av tvångsmedel enligt RB syftar till att inhämta bevis 
om redan begångna brott. I händelse av krig finns ytterligare bestämmel
ser om tvångsmedel.24

6.2.3 Parlamentarisk kontroll
På riksdagens initiativ står tillämpningen av reglerna om hemlig teleav
lyssning sedan år 1982 under parlamentarisk kontroll. Detta gäller numera 
även hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning.25 Justitie- 
utskottet uttalade att det från demokratisk synpunkt är viktigt att diskus
sionen om enskildas integritet i förhållande till myndigheterna alltid hålls 
levande. En minskad vaksamhet beträffande integritetsfrågor kan leda till 
en avtrubbning i den allmänna uppfattningen om att kränkningar av in
tegriteten endast i undantagsfall är godtagbara i det svenska samhället.26 
Regeringens redovisning för riksdagen omfattar uppgifter om bl.a. antalet 
ärenden och meddelade tillstånd, vid vilka brott hemliga tvångsmedel an
vänts, för hur långa tidsperioder tillstånd medgivits, hur lång tid tvångsme
delsanvändning faktiskt pågått i det enskilda fallet, i vilken utsträckning 
tvångsmedelsanvändningen fyllt avsett ändamål samt i vilken omfattning 
ovidkommande personer drabbats av bruket av tvångsmedel.27

22 Se 2 § 1952 års lag. Denna lag är tidsbegränsad till utgången av år 2004, se SFS 
2002:15. Beträffande terroristbrott, se lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.
23 Prop. 1988/89:124, s. 47 ff
24 Se lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara (1988 års lag), vilken innehåller bestämmelser om 
hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning.
25 Se t.ex. regeringens skr. 2003/04:36 där regeringen redogör för 2002 års tillämpning 
av bestämmelserna i dels RB om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, dels 
lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning. För utskottets behandling av skrivel
sen, se bet. 2003/04:JuU12.
26 Bet. JuU 1981/82:54, JuU 1981/82:35, JuU 1987/88:4 och 9 samt bet. 1988/89: 
JuU5 och JuU 12.
27 Se t.ex. regeringens skr. 1995/96:9.
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6.3 Tvångsmedlens utveckling i lagstiftningen
6.3.1 Utredningar
Utredningsarbetet har varit omfattande på tvångsmedelslagstiftningens 
område. Detta avsnitt syftar till att ge en kort överblick av utrednings
arbetet, vilket motiveras av att dessa utredningar återkommer i behand
lingen av partidebatten i kapitel 7. Integritetsskyddskommittén fick år 
1966 i uppdrag att föreslå skyddsåtgärder mot olika former av integri- 
tetskränkningar, vilka ansågs ha ökat till följd av den tekniska utveck
lingen. Förutom att lämna ett förslag om kriminalisering av olovlig 
avlyssning, uttalande den sig om annan integritetsfarlig apparatur.28 År 
1974 tillsattes Utredningen om telefonavlyssning för att överväga om 
bestämmelserna om telefonavlyssning utgjorde en lämplig avvägning av 
det starka skyddsintresset för enskildas privatliv respektive samhälls
intresset av en effektiv brottsbekämpning. Den skulle även överväga 
möjligheterna att stärka den enskildes rättssäkerhetsgarantier i samband 
med telefonavlyssning, samt aktualisera frågan om ett förstärkt integri- 
tetsskydd.29 Även 1979 års särskilda juristkommission övervägde frågan 
om hemlig övervakning.30

Tvångsmedelskommittén som tillsattes år 1978 hade i uppdrag att 
överväga en ändamålsenlig avvägning mellan det allmännas behov av 
tvångsmedel och intresset av skydd för den personliga integriteten. Den 
fick mot bakgrund av en skrivelse från rikspolisstyrelsen (RPS) i uppdrag 
att med förtur behandla polisens behov av nya spaningsmetoder.31 Kom
mittén föreslog en baslag med gemensamma regler för tvångsmedels- 
användning, inklusive buggning.32 Narkotikakommissionen tillsattes år 
1982 med uppdrag att ge förslag på åtgärder för att avslöja och beivra all 
illegal narkotikahantering.33 År 1985 tillsattes Utredningen om TV- 
övervakning för att se över den första regleringen av optisk övervakning 
från år 1977.34 Ytterligare en utredning på det optiska området är Ut
redningen om användning av hemlig kameraövervakning.35 Den parla
mentariska s.k. Edenman-kommissionen med anledning av mordet på

28 Anförande av statsrådet Kling till statsrådsprotokollet den 13 maj år 1966 och SOU 
1970:47, s. 96 £
29 Anförande av statsrådet Geijer till statsrådsprotokollet den 8 mars år 1974.
30 Ds Ju 1979:18 och Ds Ju 1980:2.
31 Se dir. i Ds Ju 1981:22, s. 27 ff. och dir. i SOU 1984:34, s. 305 ff RPS:s skrivelse 
grundade sig på slutsatser från en arbetsgrupp inom myndigheten, se SPANARK-rapport 
1980.
32 Ds Ju 1981:22 med förslag om buggning och SOU 1984:54 med förslag om baslag.
33 Dir. 1982:100 och Polisens insatser mot narkotikan 1983.
34 Se dir. i SOU 1987:74, s. 37 ff.
35 Dir. 1995:18 och SOU 1995:66.
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Olof Palme, uttalade sig om hemlig teleavlyssning.36 Buggningsutred- 
ningen som tillsattes år 1996 föreslog en legalisering av huggning samt en 
utvidgning av tillämpningsområdena för hemlig teleavlyssning, hemlig 
teleövervakning och hemlig kameraövervakning.37 För säkerhetspolisens 
(SÄPO) del kan SÄPO-kommittén nämnas.38

6.3.2 En fastare lagstiftning om tvångsmedel
Under 1900-talets första tre decennier saknades allmänna bestämmelser 
om tvångsmedelsanvändning och förfarandet under förundersökning i 
brottmål. Detta sammanhängde med att 1734 års lag utgick från inkvi- 
sitionsprincipen där domstolen hade att utreda målen. När åtalsfunktio- 
nen utvecklades och processen allt mer fick förhandlingskaraktär ökade 
behovet av att reglera ett särskilt förundersökningsförfarande. I praxis 
hade dock ett visst förfarande utvecklats, vilket polis och åklagare följde 
vid utredning av grövre brott. De föreskrifter som ändå fanns varierade 
med städernas storlek, och på landsbygden utformades de med hänsyn 
till att en och samma person ofta samtidigt var både polis och åklagare. 
Riksdagen var dock ovillig att behandla frågor om förundersökning och 
tvångsmedel i annat sammanhang än i samband med den förestående all
männa rättegångsreformen.39

För tvångsmedlens del var föreskrifterna spridda i lag, andra skrivna 
regler för särskilda fall samt i praxis. Polis och åklagare, vilka genomförde 
förundersökningen, hade befogenhet att fatta beslut om häktning, an
hållande, beslag, husrannsakan och kroppsrannsakan. Häktningsbefogen- 
het tillkom även domstol i samband med handläggning av brottmål samt 
länsstyrelse, borgmästare och landsfiskal. En verkställd häktning pröva
des av domstol först vid rättegång. I större städer hade det i praxis utbil
dats ett förfarande med anhållande som en förberedande åtgärd inför 
häktning. En för brott misstänkt person kunde därför hållas tillgänglig

36 Dir. 1987:15 och SOU 1988:18, s. 124ff.
37 SOU 1998:46, s. 27 ff
38 Kommittén föreslog att SÄPO skulle få använda huggning och hemlig kameraöver
vakning i samband med terroristhandlingar och brott mot rikets säkerhet. Legaliseringen 
av huggning gällde under förundersökning men i den allmänna motiveringen angavs att 
huggning hade störst betydelse vid brottsprevention, se 1990:51, s. 24 ff., 41 ff. och 
s. 161 f. För ytterligare utredningar se Juristkommissionens arbete SOU 1987:14 och 
SOU 1987:22, samt Polisrättsutredningen SOU 1993:60.
39 Prop. 1933:196, s. 15 ff. och prop. 1931:80, s. 108 om bl.a. det Kungl. brevet den 18 
oktober år 1750 där vikten av ett förundersökningsförfarande påtalades. Ett fåtal regler 
om förundersökning fanns i strafflagens promulgationsförordning (SLP).
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för förhör i avvaktan på ett häktningsbeslut. Beslag reglerades i lag för 
särskilt angivna fall som gällde skog, jakt, fiske, införsel av varor samt till
verkning och försäljning av alkohol. Dessutom ansågs beslag i viss ut
sträckning kunna användas i andra fall fastän beslagsrätt inte grundade 
sig på något uttryckligt lagstadgande.40 Föreskrifter medgav användning 
av hus- och kroppsrannsakan i fråga om olovlig varuinförsel, olovlig 
befattning med spritdrycker och vin och tillverkning och beskattning av 
brännvin. Dessutom kunde en häktad person kroppsrannsakas av säker
hetsskäl. Praxis gav polis och åklagare viss befogenhet att använda hus- 
och kroppsrannsakan även i andra fall, och enskild hade rätt att under 
vissa förutsättningar genomföra husrannsakan efter stulet gods.41

Frågan om en allmän reglering av tvångsmedel aktualiseras åter när 
JO år 1932 starkt betonade den betydande rättsosäkerheten samt ris
kerna för individens skydd till personlig frihet, till följd av bristen på 
klara och fullständiga regler.42 Riksdagen antog 1933 års lag vilken bl.a. 
reglerade beslag, skingringsförbud samt hus- och kroppsrannsakan.43 Det 
existerade ännu inte några reella tvångsmedel liknande dagens mest 
integritetskränkande metoder.

6.3.3 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning
Ett steg mot en utvidgad användning av tvångsmedel kom med 1939 års 
lag vilken var tillämplig på förundersökning av vissa brott eller vissa 
utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m.m. Lagen hade endast 
fem paragrafer, var provisorisk och gällde till utgången av mars år 1941. 
Provisoriet föranleddes av den förestående revisionen av straffprocessen. 
En tillämpning av lagen förutsatte att brotten renderade i straffarbete och 
att tvångsmedelsanvändning var av synnerlig vikt för utredningen. Åkla-

40 19 § SLP. Enligt praxis hade dessutom bl.a. landsfiskal, stadsfiskal och landsfogde 
häktningsbefogenhet innan ett mål var anhängiggjort vid domstol, se prop. 1933:196, 
s. 15 ff.
41 Lagen den 8 juni 1923 om straff för olovlig varuinförsel, lagen den 20 juni 1924 med 
särskilda bestämmelser angående olovlig befattning med spritdrycker och vin, förord
ningen den 11 juni angående tillverkning och beskattning av brännvin. Kroppsrann
sakan av säkerhetsskäl, se 19 § 21 p. SLP. Se även prop. 1933:196, s. 17 ff.
42 JO 1932, s. 174. Grunden för JO:s uppfattning var ett på JO:s uppdrag anhängiggjort 
åtal för olaga anhållande och olaga husrannsakan, NJA 1932 s. 423.
43 Se rskr 1932 nr 74. Skingringsförbud infördes genom lagen och innebar att myndig
het i stället för att beslagta ett visst föremål förbjöd innehavaren att sälja det, se prop. 
1933:196, s. 17. Beslutsbefogenhet tillkom enligt lagens 3 och 13 §§ en stor krets, t.ex. 
landsfogde, landsfiskal, stadsfiskal, polisintendent som var chef för kriminalavdelning 
samt domstol om ett mål var anhängiggjort där.
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gare eller polismyndighet kunde i utredningssyfte avlyssna telefonsamtal 
och från telefonanstalt få uppgifter om utväxlade eller beställda telefon
samtal till eller från en telefon som innehades eller kunde antas komma 
att användas av den misstänkte. Lagen reglerade också kvarhållande av 
försändelse på post- eller telegrafanstalt. Beslutsbefogenhet tillkom 
länsstyrelse, landsfogde, polismästare och för Stockholms del förste 
stadsfiskalen eller den polisintendent som var chef för kriminalavdel
ningen.44 Tvångsmedel enligt denna lag motsvaras numera av RB:s reg
ler om hemlig teleavlyssning respektive hemlig teleövervakning.

Året därpå infördes 1940 års lag vilken var tillämplig vid krig eller 
annars exceptionella förhållanden föranledda av krig, och hade till syfte 
att förhindra en försvagning av militär och ekonomisk motståndskraft. 
Lagen var provisorisk, innehöll sju paragrafer och förlängdes successivt 
till utgången av juni år 1945. Tvångsmedel fick användas för att hindra 
eller avslöja brott mot SL:s 8 eller 19 kapitel. Lagen medgav användning 
av beslag, skingringsförbud, hus- och kroppsrannsakan, inställelse eller 
fördröjd expediering av post-, telegraf-, järnvägs-, telefon- eller annan 
försändelse, granskning och censur av försändelse, inställelse eller för
dröjd expediering eller avlyssning av telefonsamtal samt avstängning av 
telefonapparat. De som var misstänkta för de aktuella brotten, eller för
beredelse eller främjande av dessa, kunde gripas eller kvarhållas. Besluts
befogenhet tillkom samma krets som enligt 1939 års lag.45 Det var av 
särskild vikt att hindra och avslöja handlingar som kunde skada rikets 
försvar, folkförsörjning eller vänskapliga förbindelser med annan stat och 
därmed försvaga militär och ekonomisk motståndskraft, vilket framför 
allt gällde brottslighet enligt SL:s 8 eller 19 kapitel.46

Tvångsmedelsanvändning enligt 1939 års lag fick ske under högst en 
vecka, medan användning enligt 1940 års lag begränsades av en i lagen 
intagen proportionalitetsprincip.47 Under den sistnämnda lagens giltig
hetstid ändrades bestämmelserna till förmån för enskilda.48 Såväl 1939 
års lag som 1940 års lag reglerade även den allmänna säkerhetstjänstens

44 Se lagen (1939:724) om särskilda tvångsmedel vid utredning rörande brott som avses 
i 8 eller 19 kap. strafflagen m.m. Strafflagens (SL) 8 kap. gällde brott mot rikets yttre 
säkerhet, t.ex. högförräderi, spioneri, olovlig underrättelseverksamhet och 19 kap. all
mänfarliga brott, t.ex. mordbrand, sabotage och spridande av gift eller smitta. Införsel 
och utförsel handlade om krigshandel. Se prop. 1939:3, s. 19 ff. och avsaknaden av SFS 
under år 1941.
45 Se lagen (1940:3) om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m.m. Lagen förlängdes 
sista gången genom SFS 1944:995. Se även prop. 1940:96, s. 7.
46 Prop. 1940:96, s. 7.
47 Se 3 § 1939 års lag och 4 § 1940 års lag.
48 Ett exempel på detta var att 60 dagars kvarhållande utan häktning minskades år 1943 
och halverades när lagen förlängdes år 1944, se prop. 1952:22, s. 17.
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befogenheter.49 För att motverka angrepp på leveranser av krigsförnö- 
denheter till krigförande makt infördes en särskild lag om straff för 
sabotage som inte omfattades av SL.50 Med anledning av den nya straff
bestämmelsen ändrades 1939 och 1940 års lagar för att de tvångsmedel 
som reglerades av dessa skulle kunna användas i fråga om sabotage.51

En jämförelse visar att tvångsmedelsmetoderna var fler i 1940 års lag 
jämfört med 1939 års lag, och den förra medgav användning i preventivt 
syfte. Genom 1939 års lag fick svensk rätt nya tvångsmedel; hemlig 
telefonavlyssning respektive hemlig övervakning av telefonsamtal. Efter 
att 1940 års lag hade upphört vid utgången av juni år 1945 reglerades 
tvångsmedel i 1952 års lag vilka endast kunde användas vid brott mot 
rikets säkerhet etc. samt i 1933 års lag och SLP. Genom RB fick åklagare 
eller annan undersökningsledare möjlighet att avlyssna samtal till eller 
från en telefon som innehades, eller kunde antas komma att användas av, 
en brottsmisstänkt person. Denna allmänna bestämmelse avsedd att 
tillämpas under ordinära yttre förhållanden, innebar att domstol kunde 
medge avlyssning om en person var skäligen misstänkt för ett brott med 
ett minimistraff på två års straffarbete, och åtgärden var av synnerlig vikt 
för utredningen. I 1948 års RB reglerades däremot inte möjligheten att 
från telefonanstalt få uppgift om växlade eller beställda telefonsamtal 
från en telefon som kunde antas ha använts eller komma att användas av 
den misstänkte.52 Under åren 1969—1976 tilläts hemlig teleavlyssning i 
större utsträckning, jämfört med RB:s bestämmelser vid förundersök
ningar om grova narkotikabrott.53

6.3.4 Optisk övervakning
Bakgrunden till optisk övervakning är mindre omfattande jämfört med 
redan nämnda tvångsmedel. Fram till år 1977 saknade svensk rätt i prin
cip lagstiftning om TV-övervakning, varför det inte fanns något enhet
ligt skydd mot riskerna för integritetskränkningar genom TV-övervak-

49 Dess existens och verksamhet fastslogs i 1940 års s.k. säkerhetskungöreise. I krig eller 
krigsfara hade säkerhetstjänsten i uppgift att förhindra att bl.a. krigsunderrättelser kom 
till obehörigas kännedom. Den fungerade i praktiken som ett allmänt censurorgan 
genom en omfattande individuell och allmän kontroll av post- och telefontrafik samt 
person- och godstrafik med järnväg, båt och flyg, se prop. 1952:22, s. 15 ff.
50 Lagen (1940:995) om straff för sabotage och prop. 1940:55, s. 7 f.
51 SFS 1940:996 om ändring av 1939 års lag och SFS 1940:997 beträffande 1940 års 
Eg-
52 Bestämmelsen placerades i balkens 27 kap. med rubriken ”Om beslag”. Se prop. 
1942:5, s. 508 f.
53 Lagen (1969:36) om telefonavlyssning vid förundersökning angående grovt narkotika
brott m.m.
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ning. Kriminaliseringen av ofredande eller annat hänsynslöst beteende i 
BrB kunde komma i fråga under förutsättning att den vars integritet 
angreps var medveten om övervakningen. Straffbestämmelsen var således 
inte tillämplig på TV-övervakning med dold kamera. Tillståndsplikt för 
TV-kameror enligt radiolagen (1966:755) gällde inte kabelbundna TV- 
anläggningar för övervakning och bevakning, varför polisen utan legala 
begränsningar kunde använda dolda fjärrstyrda övervakningskameror i 
brottsutredande verksamhet. Lagen (1977:20) om TV-övervakning 
(1977 års lag) utgjorde ett led i 1970-talets lagstiftningsarbete i syfte att 
förbättra skyddet för den personliga integriteten.54 Denna lag begrän
sade möjligheten att använda fjärrstyrda kameror för personövervakning 
genom ett krav på tillstånd för att övervaka platser upplåtna för, eller 
annars nyttjade av, allmänheten. Övervakning av andra platser eller 
utrymmen var dock fri i den mån den inte stod i strid med någon straff
bestämmelse. Lagen uppställde även ett krav på att den som använde en 
övervakningskamera skulle upplysa om detta. Polisen kunde därför inte 
längre använda dolda fjärrstyrda övervakningskameror.55 Denna lag er
sattes av lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m. (1990 års lag) 
vilken reglerade all personövervakning med hjälp av fjärrstyrda kameror, 
inklusive polisens. Tillståndskravet och upplysningsplikten behölls och 
därmed förbudet mot att använda dolda fjärrmanövrerade övervak
ningskameror vid förundersökning. Genom ett utökat tillståndskrav 
stärktes enskildas integritetsskydd.56

Numera gäller lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning vil
ken reglerar användning av fjärrstyrda övervakningskameror för person
övervakning och även avlyssning eller upptagning av ljud i samband med 
kameraövervakning. För övervakning av en plats dit allmänheten har till
träde krävs tillstånd. Undantag medges dock av bl.a. trafiksäkerhetsskäl 
eller för att förhindra omfattande skadegörelse. För övervakning av 
bank- och postlokaler, butiker, bankomater etc. krävs inte tillstånd, men 
användningen av kameraövervakning måste anmälas hos länsstyrelsen. 
Lagen uppställer också ett krav på att upplysning skall lämnas om att 
kameraövervakning m.m. sker. Upplysningskravet gäller även platser dit 
allmänheten inte har tillträde och oavsett det föreligger tillstånds- eller 
anmälningsplikt för övervakningen. Detta gäller dock inte vid exempel
vis bevakning av samhällsviktiga anläggningar. Dessutom kan länsstyrel
sen medge undantag från upplysningsplikten vid synnerliga skäl, såsom

54 Bl.a. tillkom datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen 
(1974:239) och kriminaliseringen av olovlig avlyssning med teknisk apparatur.
55 Prop. 1973/76:194, s. 13 ff. och s. 23 ff.
56 Prop. 1989/90:119, s.l Iff. ochs. 28 ff.
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hänsynen till allmän ordning samt säkerhet vid statsbesök.57 Hemlig 
optisk personövervakning regleras i lagen (1995:1506) om hemlig kame
raövervakning, vilken under särskilt angivna förutsättningar medger att 
polisen använder denna metod i brottsutredande verksamhet. Dessa 
lagar om kameraövervakning reglerar således personövervakning med 
fjärrstyrda kameror, dvs. sådana som inte manövreras på platsen.58

6.3.5 Buggning
I svensk rätt saknas regler om buggning, men frågan har aktualiserats vid 
ett flertal tillfällen sedan Integritetsskyddskommittén avlämnade sitt be
tänkande i början av 1970-talet, och debatten tog ordentlig fart under 
senare delen av 1980-talet.59 Flera utredningar har föreslagit att metoden 
skall legaliseras, t.ex. Tvångsmedelskommittén och SÄPO-kommittén.60 
Nya diskussioner uppstod när Buggningsutredningen mot slutet av 
1990-talet föreslog att metoden skulle legaliseras.61

Buggningsutredningens betänkande låg till grund för en lagrådsremiss 
i april år 2000. Enligt denna skulle buggning, eller hemlig avlyssning vil
ket var den term som användes i remissen, tillåtas vid misstanke om brott 
med ett minimistraff på fyra års fängelse eller för annat brott om det med 
hänsyn till omständigheterna kunde antas att brottets ’straffvärde mot
svarade minst fyra års fängelse. Hemlig avlyssning skulle vidare få använ
das vid misstanke om grovt narkotikabrott och grov varusmuggling av 
narkotika. Förslaget innebar att tekniska hjälpmedel skulle få installeras 
i hemlighet och återtas från den plats som annars skyddades mot intrång, 
under förutsättning av ett särskilt tillstånd. Ytterligare krav för ett rättens

57 Se särskilt lagens 1-5 §§ och prop. 1997/98:64, s. 19 ff. och s. 52 ff.
58 Med personövervakning avses övervakning som möjliggör identifiering av en person. 
Det är dock tillräckligt att utan större osäkerhet kunna skilja den som övervakas från 
andra med hjälp av ansiktets utseende, klädsel, karaktäristiskt rörelsemönster, kropps
konstitution m.m. Att en kamera är fjärrstyrd innebär att den inte manövreras på plat
sen. Övervakning anses vara fjärrstyrd när den enda manöver som krävs är att någon sät
ter kameran i funktion, se prop. 1995/96:85, s. 39 och prop. 1989/90:119, s. 14 f. och 
s. 39 ff.
59 I juni år 1988 avslöjades att Ebbe Carlsson med den socialdemokratiska regeringens 
goda minne hade bedrivit privata spaningar som omfattade anskaffning av utrustning för 
legal och illegal avlyssning, utlämnande av sekretessbelagt material samt tillskapande av 
en irreguljär spaningsorganisation. Justitieminister Leijon tvingades att avgå.
60 Ds Ju 1981:22, s. 43 ff och SOU 1990:51, s. 24 ff.
61 Svenska kyrkan reagerade starkt på att endast försvarsadvokats samtal med sin klient 
undantogs från buggning, medan detsamma inte skulle gälla kyrkan och bikten, se SOU 
1998:46, s. 14.
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tillståndsbeslut skulle vara att någon var skäligen misstänkt för något av 
de angivna brotten, att avlyssningsåtgärden var av synnerlig vikt för 
utredningen samt att skälen för avlyssningen uppvägde det intrång eller 
men i övrigt som tvångsmedlet innebar för misstänkt eller något annat 
motstående intresse. Avlyssningen skulle avse viss plats där det fanns 
särskild anledning att anta att den misstänkte skulle komma att uppe
hålla sig. För avlyssning av en annan bostad än den misstänktes skulle det 
krävas synnerlig anledning att anta att den misstänkte skulle uppehålla 
sig i bostaden. Som huvudregel skulle inte samtal med advokater, präster 
och andra som skyddas mot vittnesplikt få avlyssnas. Detsamma skulle 
gälla platser där sådana samtal förekom.62 Till följd av lagrådets invänd
ningar ledde remissen inte till någon proposition.63

Hittills har den bedömning som Narkotikakommissionen gjorde i 
början av 1980-talet stått sig relativt väl i lagstiftningssammanhang.

”1 ett öppet samhälle måste det finnas en gräns för de tvångsåtgärder som 
samhället är berett att vidta gentemot de enskilda medborgarna. Stora vär
den äventyras om samhället av olika skäl ständigt flyttar fram sin tolerans
gräns vad gäller tvångsmedel. En känsla - om än obefogad - av att ständigt 
kunna vara avlyssnad kan riskeras bli spridd bland medborgarna. Kommis
sionen anser att de gynnsamma effekter som kan stå att vinna genom att 
införa hemlig avlyssning med mikrofoner som ett nytt tvångsmedel - och 
som av praktiska skäl torde bli ganska begränsade - inte uppväger de nega
tiva följder som det skulle kunna få. Kommissionen anser därför att annan 
hemlig avlyssning än telefonavlyssning inte bör förekomma som tvångs
medel.”64

Närmast följer den rättsliga regleringen av de hemliga tvångsmedlen tele
avlyssning, teleövervakning och kameraövervakning, deras innebörd och 
under vilka förutsättningar de får användas. I många avseenden sam
manfaller bestämmelserna för skilda tvångsmedel varför jag behandlar 
dem i ett sammanhang.

62 Lagråds remiss 6 april 2000, s. 7 ff.
63 Se Lagrådet, utdrag ur protokoll 2000-05-09.
64 Polisens insatser mot narkotikan 1983, s. 81.
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6.4 Hemlig teleavlyssning, tele- och kamera- 
övervakning

Genom hemlig teleavlyssning65 är det möjligt att avlyssna vad som sägs 
under ett telefonsamtal. Lagtextens formulering är enligt 27:18 1 st. RB 
att ”telemeddelanden, som befordras till eller från ett telefonnummer, en 
kod eller annan teleadress, i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett 
tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet.”

Med hemlig teleövervakning66 avses att ”uppgifter i hemlighet hämtas 
in om telemeddelanden som har expedierats eller beställts till eller från 
en viss teleadress eller att sådana meddelanden hindras från att nå fram.” 
Detta stadgande återfinns i 27:19 1 st. RB. Genom denna övervakning 
kan polisen kontrollera inkommande och utgående samtal till viss tele
fon, vid vilka tidpunkter samtal sker samt hur länge de pågår. Däremot 
är det till skillnad från hemlig teleavlyssning inte möjligt att få vetskap 
om vad som sägs. För både hemlig teleavlyssning och hemlig teleöver
vakning är föremålet för tvångsmedelsanvändningen telemeddelanden 
som befordras inom ett allmänt tillgängligt telenät och avser ljud, text, 
bild, data eller information i övrigt som förmedlas med hjälp av radio, 
genom ljus eller elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt 
anordnad ledare. Detta innebär att bl.a. fasta och mobila telefonsamtal 
omfattas, liksom telefax och telegram.67

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning får användas som 
ett hjälpmedel under förundersökningen. För teleavlyssning krävs att 
förundersökningen gäller ett brott för vilket minimistraffet är två års 
fängelse eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott om 
gärningen är belagd med straff. Kraven för att använda teleövervakning 
är inte lika stränga. Förundersökningen skall gälla ett brott med ett mini- 
mistraff på sex månaders fängelse eller narkotikabrott och narkotika
smuggling trots att minimistraffen i dessa fall understiger sex månaders 
fängelse. Tvångsmedlet får även användas vid försök, förberedelse eller 
stämpling till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fäng
else i två år, om sådan gärning är belagd med straff. Båda tvångsmedlen 
får även användas vid misstanke om anstiftan eller medhjälp till brotts-

65 Hemlig teleavlyssning enligt 27 kap. RB motsvarar termen hemlig telefonavlyssning 
enligt RB år 1948.
66 Hemlig teleövervakning enligt 27 kap. RB motsvarar termen hemlig telefonövervak
ning enligt RB år 1948.
67 Legaldefinitionen av telemeddelande återfinns i 6:19 3 st. lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation. Prop. 2002/03:110, s. 267 ff. och s. 396 f. samt 27:20 2 st. 
RB och Ekelöf m.fl. 1994, s. 63.
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lighet av angivet kvalificerat slag.68 Slutligen gäller den tidigare nämnda 
proportionalitetsprincipen, dvs. att dessa tvångsmedel får användas endast 
om skälen för dem uppväger det intrång eller men i övrigt som de inne
bär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.69

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning skall avse en tele- 
adress som innehas eller kan antas komma att användas av den som är 
misstänkt för brottet. Det senare innebär exempelvis att en teleadress 
som finns i en studentkorridor, på en arbetsplats eller hos släktingar, vän
ner och grannar kan komma att övervakas under förutsättning att den 
misstänkte regelbundet använder teleadressen.70 Däremot omfattas inte 
en teleadress som den misstänkte kan förväntas ringa till, och en sådan 
teleadress kan därför inte bli föremål för teleavlyssning eller teleövervak
ning. Det råder ett absolut förbud att avlyssna telefonsamtal eller andra 
telemeddelanden mellan en misstänkt och dennes försvarare. Förbudet 
innebär att om det under avlyssning framkommer att det rör sig om ett 
sådant samtal eller meddelande, skall tvångsmedelsanvändningen ome
delbart avbrytas. Eventuella upptagningar och uppteckningar skall om 
de omfattas av förbudet omedelbart förstöras.71

Hemlig kameraövervakning regleras som tidigare har nämnts i en 
särskild lag,72 och innebär enligt 1 § att ”fjärrstyrda TV-kameror, andra 
optisk-elektroniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar 
används för optisk personövervakning vid förundersökning i brottmål, 
utan att upplysning om övervakningen lämnas.” Tvångsmedlet får enligt 
2 § användas under förundersökning av brott där minimistraffet är två 
års fängelse eller av försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, 
om gärningen är belagd med straff. Hemlig kameraövervakning får även 
användas vid misstanke om anstiftan eller medhjälp till brottslighet av 
angivet kvalificerat slag. Användning av hemlig kameraövervakning be
gränsas genom proportionalitetsprincipen och genom att övervakning 
endast får avse sådana platser där den misstänkte kan antas komma att 
uppehålla sig.73

68 27:18 2 st. och 27:19 2 st. RB. Beträffande anstiftan och medhjälp se 23:4 BrB samt 
Leijonhufvud och Wennberg 2001, s. 102 ff.
69 Se 27:1 3 st. RB.
70 Ekelöf m.fl. 1994, s. 63 och SOU 1998:46, s. 61 f.
71 27:22 RB.
72 Lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning. Denna är tidsbegränsad till 
utgången av år 2004, se SFS 2002:16.
73 3 § lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning, 23:4 BrB samt Leijonhufvud 
och Wennberg 2001, s. 102 ff.
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För användning av ovan nämnda tvångsmedel krävs att någon är 
skäligen misstänkt för visst brott, och tvångsåtgärden är av synnerlig vikt 
för utredningen.74 Innebörden av skälig misstanke är inte närmare pre
ciserad i förarbetena till RB. Beträffande kravet på sannolika skäl för 
häktning uttalade dock processlagberedningen (PLB) att det inte är till
räckligt att det finns skäl som kan leda till misstanke mot viss person, 
men att det inte heller krävs så starka skäl att de kan ligga till grund för 
en fällande dom. Omständigheterna måste vara sådana att misstanken 
framstår som berättigad vid en objektiv bedömning.75 Svårigheterna att 
fastställa innebörden av sannolika skäl gäller även för skälig misstanke. 
Graden av misstanke är vid skälig misstanke starkare än när någon kan 
misstänkas för brott, men uppgår inte till vad som avses med sannolika 
skäl. Med det senare avses att misstanken är berättigad. Skälig misstanke 
torde avse att det kan antas eller är antagligt att personen har begått brot
tet.76 Innebörden är densamma för såväl hemlig teleavlyssning, hemlig 
teleövervakning som för hemlig kameraövervakning.77

Rekvisitet synnerlig vikt preciseras inte närmare i förarbetena till RB. 
Det krävs dock i princip att utredningen har gått i stå och att det finns 
skäl att tro att avlyssning, ensamt eller i kombination med andra åtgär
der, kan ge bevisning som är direkt fällande eller ha en mer indirekt 
verkan. Tvångsmedelsanvändningen skall framstå som nödvändig, vilket 
innefattar ett krav på att enbart konventionell spaning framstår som 
meningslös. Avlyssning får inte ske om de uppgifter som kan inhämtas 
genom avlyssning framstår som egala.78 Rekvisitet har samma innebörd 
beträffande hemlig teleövervakning och hemliga kameraövervakning.79

Domstol prövar frågor om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervak
ning och hemlig kameraövervakning på ansökan av åklagaren. Ett beslut 
om tillåtelse att använda de två förstnämnda skall innehålla upplysningar 
om vilken teleadress som avses, och under vilken tid tillståndet gäller. 
I ett beslut om kameraövervakning skall anges vilken plats tillståndsbe- 
slutet avser och under vilken tid det gäller. I samtliga fall får inte tiden 
bestämmas längre än nödvändigt, och längst en månad från dagen för 
beslutet. När rätten meddelat ett tillståndsbeslut om hemlig teleavlyss
ning och hemlig teleövervakning får de tekniska hjälpmedel som behövs 
användas. I den särskilda lagen om kameraövervakning anges den utrust-

74 27:20 1 st. RB och 3 § lagen (1993:1306) om hemlig kameraövervakning.
75 SOU 1938:44, s. 297 f.
76 Gärde m.fl. 1994, s. 310 ff., Ekelöf m.fl. 1994, s. 63 och Ekelöf m.fl. 1998, s. 113.
77 Prop. 1995/96:85, s. 27 f.
78 Prop. 1988/89:124, s. 44 fl, SOU 1975:95, s. 60 och Ekelöf m.fl. 1994, s. 64 f.
79 Prop. 1988/89:124, s. 47 ff. och prop. 1995/96:85, s. 27 f.
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ning som får användas. Om det inte längre finns skäl för ett beslut om 
dessa tvångsmedel skall åklagaren eller rätten omedelbart häva beslutet.80

Upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig teleavlyss
ning och hemlig kameraövervakning skall granskas snarast möjligt av i 
första hand rätten eller i andra hand åklagaren. I de delar upptagning
arna eller uppteckningarna är av betydelse för utredningen skall de beva
ras till dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal 
har väckts, till dess målet slutligen är avgjort. Därefter skall de förstöras.81

Rättens beslut om användning av ovan nämnda tvångsmedel kan i 
och för sig överklagas.82 Denna rätt är dock inte särskilt mycket värd, 
eftersom de personer som utsätts för åtgärderna är ovetande om dem. 
För att i någon mån råda bot på detta införs den 1 oktober år 2004 ett 
system med offentliga ombud vilka skall bevaka enskildas integritets- 
intressen i ärenden om hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervak
ning.83 Från samma datum utvidgas tillämpningsområdet för hemlig 
teleövervakning, hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning.84

I samband med olika lagstiftningsärenden och utredningar har frågan 
om hur uppgifter som kommer fram vid användning av tvångsmedel och 
som inte har något samband med det brott vilket har föranlett ett positivt 
tillståndsbeslut, skall hanteras.85 Denna fråga aktualiserar bl.a. om det 
kan anses vara förenligt med RF att utan direkt lagstöd använda informa
tion för annat ändamål än det som har föranlett domstolens beslut om 
tillstånd att använda tvångsmedel. För närvarande saknas det lagregler 
om i vad mån eller i vilken utsträckning denna s.k. överskottsinformation 
får användas i utredningar och som bevisning i brottmål. Det finns dock 
ett förslag om att dessa frågor skall regleras i RB och lagen (1995:1506) 
om hemlig kameraövervakning när sådan information uppkommer vid

80 27:21 1 och 2 st., 27:25 1 st. och 27:23 RB och 1 § och 4-6 §§ lagen (1995:1506) om 
hemlig kameraövervakning.
81 27:24 RB och 7 § lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning.
82 49:5 1 st. 6 p. och 6 § lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning.
83 Se prop. 2002/03:74, s. 22 ff. och s. 50 samt bet. 2003/04:JuU2, s. 11. Ombudet skall 
inte förordnas för den misstänkte eller för någon annan person. Uppgiften är i stället att 
företräda enskildas rätt och integritetsintressen i allmänhet, varför denne kan föra in 
aspekter som talar till större fördel för tredje man än den misstänktes intressen. Systemet 
innebär även att det vid tillståndsprövningen finns en rättssäkerhetsgaranti utöver att 
domstol beviljar tillstånd. Ombudet skall särskilt föra fram omständigheter som talar 
mot åklagarens begäran och kan också överklaga ett tillståndsbeslut. Inte heller i detta fall 
företräder ombudet den misstänkte eller någon annan enskild.
84 Prop. 2002/03:74, s. 31 ff. och bet. 2003/04:JuU2.
85 Se t.ex. SOU 1975:95, s. 105 f, prop. 1988/89:124, s. 29 ff. och lagrådsremiss 6 april 
2000, s. 95 f.
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användning av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig 
kameraövervakning. I stora drag innebär förslaget att överskottsinforma- 
tion som gäller begångna eller pågående brott skall få användas i en utred
ning och att information om pågående brott får användas för att hindra 
brottet. Informationen skall även få användas som bevis i rättegång under 
förutsättning att brottet kan ge ett års fängelse eller mer, och det kan antas 
att brottet inte endast kommer att ge böter.86

86 Ds 2003:13, s. 11 f.
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7 Partidebatten om buggning och 
annan hemlig övervakning

7.1 Partiernas utgångsläge
Riksdagen antog år 1922 det socialdemokratiska regeringsförslaget om 
att motverka att det dröjde alltför lång tid mellan häktning och rätte
gång.1 Därefter dröjde det nästan tio år innan den frisinnade (liberala) 
regeringen Ekman år 1931 föreslog att den ackusatoriska principen även 
skulle ligga till grund för den stundande rättegångs reformen. Domsto
lens uppgift skulle därmed vara processledande och dömande, medan 
initiativ till åtal och utredning i huvudsak skulle åläggas parterna. I för
hållande till åtalet skulle den misstänktes försvar inta en självständig 
ställning. Regeringen motsatte sig att förundersökning och tvångsmedel 
skulle behandlas särskilt i avvaktan på rättegångsreformen, och uttalade 
även att en korrekt tillämpning av reglerna i dessa frågor krävde en för
bättrad åklagarorganisation och ökad kompetens hos denna yrkeskår. 
Med en ny rättegångsordning skulle förfarandet ske under mer betryg
gande former för den misstänkte.2

Regeringen ansåg att samhällets intresse av att bekämpa särskilt grövre 
brott var starkt och att tvångsmedelsanvändning var ett nödvändigt 
inslag i lagföringen av brottslingar. Samtidigt innebar detta ingrepp i 
enskilda rättigheter av högsta värde, såsom personlig frihet, rätt till hem
frid och kroppslig integritet. Bland tvångsmedlen reglerades endast häkt
ning i lag och ansågs vara det mest ingripande. Regeringen menade att 
varje frihetsberövande under någon mer avsevärd tid skulle underställas 
domstol eller domare, varför det framstod som en självklarhet att i lag 
reglera även kvarhållande, anhållande, beslag samt hus- och kroppsrann- 
sakan. Dessutom borde reseförbud införas såsom surrogat för frihets-

1 Lagen den 2 juni 1922 om tiden för företagande av rannsakning med häktad, gällde 
ännu när 1933 års lag trädde i kraft. Se även prop. 1922:28, s. 12.
2 Prop. 1931:80, s. 108 f. och s. 133 f.
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berövande i vissa fall. Särskilda utskottet godtog de grundsatser som 
regeringen föreslog, och delade även uppfattningen om att förundersök
ning och tvångsmedel skulle behandlas i ett sammanhang.3

Med anledning av två motioner4 med krav på förslag till lagstiftning 
om straffprocessuella tvångsmedel, förordade ett enigt första lagutskott 
tvångsmedelslagstiftning utan att invänta den allmänna rättegångsrefor- 
men.5 En utredning initierades den 30 september år 1932, för att av
slutas den 28 november samma år. Ett enigt första lagutskott antog den 
socialdemokratiska regeringen Hanssons förslag om att införa 1933 års 
lag, vilken omfattade bestämmelser om beslag, skingringsförbud, hus- 
och kroppsrannsakan.6

PLB:s förslag till RB innebar att de nya metoderna att kvarhålla post- 
och telegrafförsändelse tills frågan om beslag hade prövats, och att 
avlyssna en misstänkt persons telefonsamtal, skulle regleras i balken.7 
Den ursprungliga tanken att utvidga 1933 års lag till att omfatta fler 
tvångsmedel fullföljdes inte. Koalitionsregeringen, bestående av s och 
bondeförbundet (bf), ansåg dock att en lagreglering inte kunde vänta 
tills den slutliga prövningen av PLB:s betänkande utan skulle upptas i en 
särskild lag. Denna borde dock vara provisorisk och tvångsmedelsanvänd- 
ningen begränsas till utredning av brott enligt SL:s 8 och 19 kapitel. 
Regeringen uteslöt inte att tvångsmedel skulle kunna tillåtas även vid 
andra grova brott. Detta ställningstagande fick dock anstå till rättegångs- 
reformen. Tvångsmedlens syfte var att ge brottsbekämpande myndig
heter redskap att komma till rätta med brott. Lagstiftningen borde 
respektera den laglydiga medborgarens anspråk på att meddelanden via 
post- och telegrafverken inte kom till obehörigas kännedom. Brotts
lingar borde dock mista rätten till skydd för post-, telegraf- och telefon
hemligheten när de utnyttjade detta skydd för sina illegala intressen och

3 Prop. 1931:80, s. 110 f. och särskilda utskottets utlåtande 1931 nr 1, s. 22 och s. 44 f.
4 FKM 1932:56 Löfgren (liberala partiet) och FKM 1932:254 Branting (s). Motionä
rerna krävde också lagstiftning om förundersökning.
5 Första lagutskottets utlåtande 1932 nr 18, s. 24 ff. En reglering av förundersökning 
borde dock invänta den nya rättegångsordningen. Se även rskr 1932 nr 74.
6 SFS 1933:182, första lagutskottets utlåtande 1933 nr 37, s. 11 ff. och prop. 1933:196, 
s. 2 ff., 18 ff. och s. 69 ff. Kvarhållande reglerades i anslutning till 19 § SLP. Se även SOU 
1932:29, s. 6 f. och s. 24 ff.
7 SOU 1938:43, s. 62 ff. Förslaget om kvarhållande av försändelse avsåg att effektivisera 
2 § 1933 års lag om beslag av post- och telegrafförsändelser, vilken inte stadgade någon 
skyldighet för post- och telegraftjänsteman att underrätta åklagar- eller polismyndighet 
om att försändelse till eller från en misstänkt hade inkommit. Innan frågan om beslag 
hade prövats kunde försändelsen redan ha lämnats ut, se motiven i SOU 1938:44, s. 325.
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till skada för samhället. I syfte att stävja missbruk av de nya tvångsmed
len innehöll förslaget en bestämmelse om att beslut om tvångsmedels- 
användning av annan myndighet än domstol, omedelbart skulle anmälas 
till JK, vilken hade att upphäva beslutet om beslutsunderlaget var brist
fälligt. Med hänsyn till förhållandena på kontinenten föreslog regeringen 
att straffbestämmelsen i SL:s 8 kapitel angående svensk man som ägnade 
sig åt spioneri skulle utvidgas till att omfatta även utlänningar.8

Ett enigt utskott bestående av riksdagshögern, bondeförbundet, social
demokratiska gruppen och folkpartiet godkände förslaget utan att föra 
några integritetsresonemang. Utskottet ansåg att lagen borde vara tillämp
lig även vid förundersökningar av vissa brott avseende krigshandel.9 När 
riksdagen hade att ta ställning till 1940 års lag styrdes landet av en 
samlingsregering bestående av samtliga riksdagspartier med undantag för 
skp, som inte heller hade någon representant i utskottet. I förgrunden för 
regeringens förslag stod samhällets intresse av att hindra och avslöja åt
gärder som kunde försvaga militär och ekonomisk motståndskraft. För
slaget saknade helt integritetsaspekter och i utskottet var frågan om 
integritet en icke fråga.10 Med utgångspunkt i kammardebatterna intog 
skp liknande ståndpunkt som övriga partier.11

Det rådde enighet om samlingsregeringens förslag att införa säker- 
hetskungöreisen, och lagrådet hade inget att erinra.12 Efter krigsslutet 
biföll riksdagen den socialdemokratiska regeringen Hanssons förslag om 
fortsatt verksamhet för säkerhetstjänsten i syfte att hindra och avslöja 
spioneri etc. Den 12 januari år 1945 hade dock en parlamentarisk kom
mission tillsatts för att granska denna verksamhet. Kommissionen kriti
serade säkerhetstjänsten samt den obestämda och vaga utformningen av 
1940 års lag vilken hade lett till osäkerhet om vilka ingripanden som 
kunde ske med stöd av lagen. I mitten av år 1946 förordade regeringen 
Hansson att lagar eller författningar om säkerhetstjänstens uppgifter, 
befogenheter och personal skulle upphöra vid utgången av juni år 1946.13

Frågan om att reglera hemlig telefonövervakning i RB övervägdes inte

8 Bestämmelsen 8:21a SL infördes genom SFS 1936:327 och ändrades genom SFS 
1939:722 och prop. 1939:3, s. 8 ff och s. 18 f.
9 Andra särskilda utskottets utlåtande 1939 nr 9, s. lOf.
10 Prop. 1940:96, s.7 och andra särskilda utskottets utlåtande 1939 nr 36, s. 3.
11 Riksdagens protokoll 1939, FK nr 8:9 d och AK nr 8:18 d samt riksdagens protokoll 
1939, FK nr 30:1 d och AK nr 30:2 d.
12 Prop. 1940:96, s. 11 och andra särskilda utskottets utlåtande 1939 nr 36, s. 5.
13 SOU 1948:7, s. 221 ff. och prop. 1946:284, s. 20 om att säkerhetstjänsten hade till
kommit för att under extraordinära förhållanden stödja den ordinära polismakten. I 
fredstid borde dess verksamhet skötas av polis- och åklagarmyndigheter.
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av PLB, vilket av samlingsregeringen Hansson tolkades som att PLB inte 
ansåg att metoden innebar ett hävande av rättsskyddet för innehållet i 
brev, telegram och telefonsamtal, vilket endast kunde begränsas eller 
upphävas genom lag då viktiga samhällsintressen motiverade detta. Den 
socialdemokratiska regeringen Hansson menade att tvångsmedlet skulle 
regleras i administrativ ordning eftersom det var uppenbart att metoden 
inte kunde jämställas med avlyssning. Hemlig telefonavlyssning hade an
vänts i stor omfattning enligt 1939 och 1940 års lagar.14

Utskottet, vilket bestod av samma partier som när 1939 och 1940 års 
lagar godkändes, antog regeringsförslaget. Utskottet uttalade att förslaget 
om förfarandet i brottmål på ett lyckligt sätt avvägde förhållandet mellan 
det allmännas intresse av brottsbekämpning och enskilds rättsskydd. 
Däremot uttalade utskottet sig inte om hemlig telefonavlyssning eller 
regeringens uppfattning om hemlig telefonövervakning, medan övriga 
föreslagna tvångsmedel kommenterades. Utskottet ägnade stor upp
märksamhet åt frihetsberövande åtgärder som anhållande och häktning. 
Det kommenterade inte heller regeringens uppfattning om hemlig tele
fonövervakning. Inte heller i kamrarna förekom några yttranden om 
hemlig telefonavlyssning och hemlig telefonövervakning.15 Lagrådet an
såg att hemlig telefonövervakning var nödvändig för att telefonavlyssning 
skulle fa avsedd effekt, men att tvångsmedlet måste regleras i RB.16

7.2 Hemlig teleavlyssning, tele- och kamera
övervakning

7.2.1 1977 års lagstiftningsärende
Genom 1977 års lagstiftningsärende begränsades den i princip obegrän
sade möjligheten att använda fjärrmanövrerad TV-kamera för person
övervakning. Den nya lagen (1977:20) om TV-övervakning innebar 
bl.a. förbud mot dold övervakning. Det socialdemokratiska regeringsför
slaget grundade sig på Integritetsskyddskommitténs betänkande.17

Kommittén, som tillsattes av regeringen Erlander i maj år 1966, fick 
mot bakgrund av en allt mer utvecklad kamerateknik i uppdrag att över
väga en förstärkning av enskildas integritetsskydd.18 Kommittén föreslog

14 SOU 1938:44, s. 327 och prop. 1942:3, s. 508 ff.
15 Första särskilda utskottets utlåtande 1942 nr 2, s. 76 ff. och s. 295 ff, riksdagens pro
tokoll 1942, FK nr 22: 12 och 88 och riksdagens protokoll 1942, AK nr 22:24 och 75.
16 Prop. 1942:5, s. 210.
17 SOU 1974:85.
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inte något allmänt förbud mot optisk personövervakning. Den ansåg 
däremot att dold övervakning skulle förbjudas genom upplysningsplikt 
för användaren. Dessutom skulle övervakning av allmän plats vara till- 
ståndspliktig. I fråga om övervakning av arbetsplatser ansåg kommittén 
att övervakningen inte borde få vara dold och hänvisade i övrigt till den 
pågående arbetsmiljöutredningen.19

I likhet med Integritetsskyddskommittén uttalade justitieminister 
Geijer att ett allmänt förbud var otänkbart med hänsyn till övervakning
ens betydelse dels för att upprätthålla ordning och säkerhet, dels för att 
åstadkomma en mer säker arbetsmiljö. En ny lag skulle omfatta fjärr- 
manövrerade övervakningskameror vilka kunde överföra upptagna bilder 
till en mottagare. Regeringen ville motverka att övervakningsutrustningen 
fick en sådan spridning att medborgarna mer allmänt blev föremål för 
övervakning. Den grundläggande principen skulle vara att den optiska 
övervakningen skulle ske öppet. För att uppnå detta skulle användaren 
oavsett vilken plats som övervakades vara tvungen att upplysa om åtgär
den, vilket i praktiken skulle innebära ett förbud mot dold övervakning. 
Lagen skulle dock inte vara tillämplig på övervakning av militära skydds- 
objekt, vilka liksom tidigare skulle kunna övervakas utan särskilt lagstöd. 
Geijer uttalade att regeringen hade för avsikt att lägga fram 1973 års Fri- 
och rättighetsutrednings förslag om grundlagsskydd för enskilda mot 
hemlig upptagning av förtroliga meddelanden. Denna bestämmelse skulle 
bl.a. omfatta filmning av samtalandes läpprörelser och stred enligt justitie
ministern inte mot dold optisk övervakning av militära anläggningar.20

För övervakning av allmän plats skulle lagen innehålla en tillstånds- 
plikt, vilket skulle gälla oberoende av brukare. Geijer framhöll betydel
sen av att reglerna för polisens eller andra myndigheters övervakning inte 
var mer liberala än i övrigt. Han uttalade att kommunala yttranden 
skulle utgöra en förutsättning för ett tillståndsbeslut. Det var de bosatta 
på orten som i första hand berördes av ett tillstånd och som därför skulle 
kunna ge uttryck för den rådande opinionen i integritetsfrågan. Geijer 
uttalade att för det fall ett kommunalt tillstånd skulle krävas för övervak
ning enligt den allmänna ordningsstadgan, skulle en tillståndsansökan 
åtföljas av ett kommunalt tillstånd. Den nya lagstiftningen skulle där
med inte inverka på den kommunala vetorätten. För övervakning av all
män plats som tillika var arbetsplats skulle en förutsättning för tillstånd 
vara att de anställdas mening hade inhämtats. Arbetsgivarens rätt att

18 Anförande av statsrådet Kling till statsrådsprotokollet den 13 maj år 1966.
19 SOU 1974:85, s. 86 ff
20 Prop. 1975/76:194, s. 16 f. och s. 21 ff.
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övervaka arbetsplats som inte var allmän plats skulle dock inskränkas av 
förbudet mot dold övervakning och vara föremål för förhandlingar mel
lan arbetsmarknadens parter.21

Socialdemokraterna ansåg att tillståndsfrågorna var lättbedömda, av 
allmän juridisk karaktär och länsstyrelserna lämpade att pröva ansök
ningar om övervakning. Överträdelser av upplysningskravet eller till- 
ståndsplikten skulle straffas med böter, vilket justitieministern ansåg vara 
ett godtagbart rättsskydd för enskilda. I samband med tillståndspröv
ningen skulle hänsyn tas till dels sökandens intresse av övervakning, dels 
berörda enskildas intresse av motsatsen. Tillstånd skulle endast få bevil
jas om övervakningen var nödvändig för att uppnå det i ansökan upp
givna ändamålet, och det saknades anledning att befara otillbörligt intrång 
i enskildas personliga integritet. Om intrång i enskildas integritet kunde 
befaras skulle tillstånd meddelas endast då sökandens intresse av över
vakning var så beaktansvärt att intrånget inte kunde anses vara otill
börligt. Geijer ansåg att den närmare gränsdragningen kring enskildas 
integritetsskydd var en uppgift för rättstillämpningen och att rådande 
värderingar under olika tider därmed skulle få påverka intresseavväg
ningen.22

Ett enigt utskott antog förslaget och betonade att det var angeläget att 
genom lagstiftning motverka de risker för integritetskränkningar som 
skulle kunna följa av att övervakningsapparaturen blev allt mer lättill
gänglig, med en eventuellt mer allmän övervakning av medborgarna som 
följd. På en punkt förordade dock utskottet lagrådets förslag. Det social
demokratiska förslaget innebar att lagen skulle tillämpas på fjärrmanö- 
vrerade kameror som sattes i funktion, riktades eller annars hanterades 
från annan plats än den där kameran var uppsatt. Därmed skulle kame
ror som sattes igång på platsen och därefter inte krävde ytterligare han
tering falla utanför tillämpningsområdet. Utskottet menade emellertid 
att dessa kameror medförde lika stora risker från integritetssynpunkt och 
därför borde omfattas.23 Vänsterpartiet ansåg att fackliga organisationer 
skulle ha vetorätt, eftersom den optiska övervakningen av arbetsplatser 
handlade om att arbetarna kontrollerades av en härskande klass. Partiet 
befarade att den härskande klassen och den statsapparat som försvarade 
dess makt skulle nyttja den moderna tekniken för egna syften.24

21 Prop. 1975/76:194, s. 17 ff. och s. 24 ff.
22 Prop. 1975/76:194, s. 19 ff., 28 och s. 34 f.
23 Bet JuU 1976/77:14, s. 5 ff. jämfört med prop. 1975/76:194, s. 2 och s. 21.
24 Mot. 1975/76:2516 herr Hagberg i Borlänge m.fl. (vpk). Vänsterpartiet hade inga 
representanter i utskottet.
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7.2,2 1989 års lagstiftningsärende
Genom 1989 års lagstiftningsärende utvidgades bestämmelserna om 
hemlig telefonavlyssning och hemlig telefonövervakning till att omfatta 
även andra kommunikationsformer än telefonsamtal, varför de kom att 
benämnas teleavlyssning respektive teleövervakning. Tillämpningsområ
det för teleavlyssning utvidgades till brottsutredningar om försök, förbe
redelse och stämpling till brott med minimistraff på två års fängelse. 
Samtidigt utvidgades tillämpningsområdet för hemlig teleövervakning 
bl.a. genom att tvångsmedlet reglerades i RB.251 praktiken hade dock ett 
avlyssningsbeslut enligt RB inneburit att även uppgift om vilka samtal 
som hade ringts till eller från en avlyssnad apparat, hade lämnats.26

Bakgrunden till lagstiftningsärendet var att justitieminister Freivalds i 
december år 1988 framhöll att hemlig teleavlyssning var oundgänglig i 
kampen mot narkotika- och annan särskilt grov brottslighet.27 Samtliga 
partier delade denna uppfattning.28 Vänsterpartiet efterlyste dock en be
tydligt mer strikt kontroll av teleavlyssning, i syfte att förhindra otillbör
liga kränkningar av personlig integritet genom hemlig och icke rättsligt 
reglerad teleavlyssning.29 Med detta avsåg partiet den illegala teleavlyss
ning vilken partiet menade att polisen ägnade sig åt. Utskottsmajoriteten 
ansåg däremot att det rättsliga skyddet för enskildas integritet var till
räckligt. Den betonade vikten av att det fördes en levande diskussion om 
enskildas integritet i förhållande till myndigheterna, och att en minskad 
vaksamhet kunde leda till en avtrubbning av den allmänna uppfattning
en om att integritetskränkningar endast var godtagbara i undantagsfall.30

Samtliga partier slöt upp kring regeringen Carlssons förslag i 1989 års 
lagstiftningsärende om att utvidga tillämpningsområdena för såväl hem
lig teleavlyssning som hemlig teleövervakning. Det skedde mot bakgrund 
av att det saknades anledning att förse skilda former av kommunikation 
såsom telefonsamtal, telefax och mobiltelefoni med skilda rättsliga 
skyddsnivåer.31

23 Vid denna tid kunde avstängning av teleanläggning eller inhämtande av uppgift om 
vilka telefonsamtal eller motsvarande som hade förekommit till eller från viss teleanlägg
ning ske endast med tillämpning av 1952 års lag eller vid extraordinära förhållanden 
enligt 1988 års lag.
26 Prop. 1988/89:124, s. 48.
27 Regeringens skr. 1988/89:43 vilken innehöll en redogörelse för användningen av 
hemlig teleavlyssning under år 1988.
28 Bet. 1988/89: JuUl 1, s. 3 och rskr 1988/89:87.
29 Mot. 1988/89:Ju2 Lars Werner m.fl. (vpk) samt res. 1 i bet. 1988/89:JuUl 1.
30 Bet. JuU 1987/88:4, s. 3 f. och prop. 1980/81:76, s. 277 f. om att ärenden om tele
avlyssning vid misstanke om grovt narkotikabrott enligt praxis anmäldes till rikspolischefen.
31 Prop. 1988/89:124, s. 38 f. och s. 67. samt bet. 1988/89:JuU25 s. 22 ff.
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Justitieminister Freivalds uttalade att samtliga brottsutredningar kunde 
vara betjänta av teleavlyssning även om den hade störst betydelse vid pla
nerad eller organiserad brottslighet.32 Tvångsmedelskommittén hade 
kommit till slutsatsen att tillämpningsområdet för tvångsmedel borde 
stramas åt. Den ansåg att förutsättningarna för teleavlyssning skulle vara 
att en person var skäligen misstänkt och kommittén motsatte sig en sänk
ning av misstankegraden.33 Till motsatt slut kom Narkotikakommissio
nen som menade att det skulle räcka att en person kunde misstänkas för 
brott med innebörd att misstanken skulle vara grundad. Misstanken skulle 
också kunna vara knuten till viss plats om teleavlyssning var av synnerlig 
vikt för utredningen.34 Den socialdemokratiska regeringen accepterade 
teleavlyssning under förutsättning att det fanns en skäligen misstänkt 
person för ett brott och åtgärden var av synnerlig vikt för utredningen. 
Freivalds uttalade att en sänkning av misstankegraden visserligen skulle 
vara fördelaktig ur effektivitetssynpunkt, men att riskerna för avlyssning 
där brottsmisstanken senare skulle visa sig vara obefogad skulle öka. I den 
här frågan borde därför integritetsaspekterna ges störst tyngd.35

Freivalds uttalade vidare att den i praxis fastslagna innebörden av rek- 
visitet ”synnerlig vikt” skulle gälla. Ett tillståndsbeslut skulle därför inte 
förutsätta att avlyssningen skulle ge avgörande bevisning. Det var till
räckligt om avlyssningen hade indirekt effekt i form av exempelvis spa- 
ningsuppslag. Rekvisitet inrymde ett kvalitetskrav i meningen att avlyss
ningen inte enbart fick avse obetydliga detaljer. Vidare fick tvångsmedlet 
inte användas om det som kunde vinnas var åtkomligt med en mindre 
ingripande åtgärd, t.ex. genom att skugga en person. Först om detta 
alternativ innebar orimliga personalinsatser eller avsevärd risk för ett för 
tidigt avslöjande av utredningen kunde avlyssning komma i fråga. I prin
cip skulle krävas att utredningen inte kunde nå längre och det fanns skäl 
att tro att avlyssning i sig eller med andra metoder kunde få verklig 
effekt. Detta innebar dock inte ett krav på ett absolut hinder mot att få 
upplysningar på andra sätt, men hindret måste vara sådant att det inte 
skäligen kunde begäras att man skulle avstå ifrån avlyssning.36

Regeringen Carlsson anammade inte Tvångsmedelskommitténs för
slag om att skärpa förutsättningarna för att avlyssna en telefon som inte

32 Prop. 1988/89:124,s.36.
33 SOU 1984:34, s.31 f.
34 Polisens insatser mot narkotikan 1983, s. 59 ff.
35 Prop. 1988/89:124, s. 43 f. Till samma slutsats kom Parlamentariska nämnden i Wen- 
nerströmaffären, se SOU 1968:4, s. 40 och Utredningen om telefonavlyssning, SOU 
1975:95, s. 97.
36 Prop. 1988/89:124, s. 44 f.

123



innehades och inte heller huvudsakligen användes av en skäligen miss
tänkt person. Kommittén ansåg att det i dessa fall skulle uppställas ett 
krav på sannolika skäl för att avlyssningen skulle ge upplysningar av syn
nerlig vikt för utredningen.37 Freivalds motsatte sig detta och invände att 
proportionalitetsregeln var tillämplig även för fall där anknytningen 
mellan en misstänkt och viss telefon inte var stark. Edenman-kommis- 
sionen kände stor tveksamhet till att utvidga bestämmelserna om tele
avlyssning till att omfatta även en telefon till vilken en misstänkt person 
kunde förväntas ringa. Regeringen föreslog inte någon bestämmelse med 
denna innebörd. Freivalds uttalade att det i och för sig skulle vara fördel
aktigt, men att riskerna för avlyssning av för utredningen helt ovidkom
mande personer skulle öka avsevärt.38

Däremot ansåg s att teleavlyssning skulle få användas vid förundersök
ning av misstanke om försök, förberedelse och stämpling till brott där 
avlyssning var tillåten, dvs. brott med minst två års fängelse i straffskalan. 
Freivalds menade att RB:s tvåårsgräns indikerade så grov brottslighet att 
intresset av att kunna använda teleavlyssning vid utredning av dessa brott 
i princip undantagslöst måste anses väga tyngre än motstående intressen. 
Hon erinrade om att teleavlyssning var tillåten enligt 1952 års lag vid s.k. 
förbrott till vissa allmänfarliga brott, högmålsbrott och brott mot rikets 
säkerhet, vilket hade stor betydelse för SÄPO:s möjligheter att avslöja 
säkerhetshotande verksamhet innan brott hade fullbordats. En liknande 
möjlighet i RB skulle avsevärt öka brottsbekämpningens effektivitet och 
dessutom ha viss preventiv effekt. De höga straffvärdena vid förbrott till 
mord, dråp, människorov, folkmord, våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande 
av underårig, grovt koppleri, grovt rån, grovt narkotikabrott, grov varu
smuggling av narkotika, allmänfarliga brott samt vissa brott mot rikets 
säkerhet legitimerade avlyssning. Freivalds uttalade att det var den lag
tekniska avgränsningen som hindrade teleavlyssning i dessa fall, medan 
skälen för åtgärden sakligt sett kunde vara lika starka som vid misstanke 
om ett fullbordat brott.39 Tvångsmedelskommittén och Narkotikakom
missionen ansåg att teleavlyssning skulle tillåtas vid förbrott till grovt 
narkotikabrott och grov varusmuggling av narkotika, medan Edenman- 
kommissionens förslag överensstämde med regeringens.40

37 SOU 1984:54, s. 19 och s. 226 f.
38 SOU 1988:18, s. 128 och prop. 1988/89:124, s. 45 £
39 Prop. 1988/89:124, s. 40 ff. Allmänfarliga brott i 13 kap. BrB; mordbrand, allmänfar
lig ödeläggelse, grovt sabotage och brott mot rikets säkerhet i 19 kap. BrB; högförräderi, 
grovt spioneri.
40 SOU 1984:54, s. 221 jämfört med s. 82 i Ds Ju 1981:22 samt Polisens insatser mot 
narkotikan 1983, s. 55 £ och SOU 1988:18, s. 128.
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I fråga om teleavlyssning var det endast v som hade några invändning
ar. Partiet motsatte sig regeringsförslaget om att tillåta generell avlyssning 
vid förbrott till brott som grundade rätt till avlyssning. Partiet ansåg att 
vikten av en restriktiv användning av ett så ingripande tvångsmedel inte 
gav utrymme för detta, och att möjligheterna enligt 1952 års lag var till
räckliga. Vänsterpartiet ansåg däremot att avlyssning vid misstanke om 
förbrott beträffande grovt narkotikabrott och grov varusmuggling av 
narkotika inte kunde avvaras och accepterade en utvidgning i denna 
del.41 Detta innebar en omprövning eftersom partiet tidigare hade mot
satt sig en generell utvidgning som omfattade förbrott oberoende av 
brottstyp. Partiet hade då uttalat att ett rättssamhälle i viss utsträckning 
måste använda tvångsmedel vid allvarliga brott. Partiet hade också kriti
serat s för att det ville utvidga möjligheterna att använda avlyssning utan 
att ha redovisat de utomordentligt starka skäl som krävdes för detta.42

Tvångsmedelskommittén ansåg att hemlig teleövervakning i integri- 
tetshänseende endast i begränsad omfattning kunde mäta sig med tele
avlyssning, t.ex. övervakning av samtal till eller från ett massmedieföre
tag eller en journalist, eftersom åtgärden kunde röja meddelare. Kom
mittén menade därför att teleövervakning skulle tillåtas när någon kunde 
misstänkas för ett brott med ett minimistraff på sex månaders fängelse, 
om sannolika skäl talade för att åtgärden skulle komma att ge upplys
ningar av synnerlig vikt för brottsutredningen.43 I fråga om misstanke
graden delade Narkotikakommissionen denna uppfattning.44 Justitie
minister Freivalds motsatte sig en sänkning av misstankegraden, vilket 
skulle medföra ett avsteg från principen att den som var skäligen miss
tänkt för ett brott kunde utsättas för teleavlyssning. Hon ansåg däremot 
att teleövervakningens lindrigare integritetskränkningar inte motiverade 
samma snäva avgränsning som för teleavlyssning. Övervakning skulle 
tillåtas om någon var skäligen misstänkt för ett brott med ett minimi
straff på sex månaders fängelse. Ett undantag skulle dock uppställas för 
misstanke om narkotikabrott och varusmuggling av narkotika där lindri
gare straff än fängelse i sex månader kunde följa. Denna särreglering, i 
förhållande till ett annars enhetligt system, motiverade Freivalds med att 
utredningar om narkotikabrott måste bedrivas effektivt. Beträffande för
brott skulle det emellertid krävas att det fullbordade brottet renderade i 
minst två års fängelse.45

41 Se res. 3 i bet. 1988/89:JuU25, s. 42 f.
42 Mot. 1988/89:Ju21 Lars Werner m.fl. (vpk).
43 SOU 1984:34, s. 232 ff.
44 Polisens insatser mot narkotikan 1983, s. 66.
45 Prop. 1988/89:124, s. 47 ff.
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Såväl m som fp delade socialdemokraternas uppfattning om hemlig 
teleövervakning.46 Vänsterpartiet däremot ansåg att teleövervakning 
vanligen innebar en lindrigare integritetskränkning än avlyssning, men 
att den i vissa fall var jämförlig med teleavlyssning i integritetshänseende 
och att förutsättningarna därför skulle vara lika stränga som för tele
avlyssning. Partiet accepterade däremot en särreglering avseende grovt 
narkotikabrott eller grov varusmuggling av narkotika. Det godtog även 
regeringsförslaget beträffande förbrott.47 Tidigare hade v uttalat att det 
inte fanns tillräckligt starka skäl för att tillåta teleövervakning vid nar
kotikabrott där lindrigare straff än fängelse i sex månader kunde följa. 
Partiet hade även motsatt sig att teleövervakning skulle få användas vid 
förbrott till brott med minst två års fängelse i straffskalan.48

I detta lagstiftningsärende diskuterades behovet av offentliga ombud. 
Edenman-kommission hade väckt idén om att tillskapa en tvåpartspro- 
cess där exempelvis en god man tillvaratog den misstänktes respektive 
tredje mans intressen. Tvångsmedelskommittén hade föreslagit ett lik
nande system med offentliga ombud i ärenden om tvångsmedelsanvänd- 
ning. Justitieminister Freivalds ansåg att behovet av offentliga ombud 
eller liknande var begränsat. I egenskap av tillståndsgivande organ hade 
domstolen att självständigt och oberoende av parterna se till att under
laget for ett beslut var tillräckligt, och att domstolen skulle ta hänsyn till 
den misstänktes och andras integritetsintressen. Hon uttalade att ett två- 
partsförfarande riskerade att fördröja tillståndsförfarandet, och att 
tvångsmedlens effektivitet ofta var avhängig att tillstånden beslutades 
utan att den eller de som berördes underrättades. Mot bakgrund av att 
såväl ett offentligt ombud som en god man skulle vara hänvisade till 
åklagarens material, ifrågasatte Freivalds de föreslagna systemens reella 
funktion. Dessutom ansåg hon att det var betänkligt att blanda parts-, 
besluts- och verkställighetsfunktioner. Med de föreslagna systemen 
skulle en möjlighet att överklaga ett tillståndsbeslut följa, vilket Freivalds 
i och för sig såg som något positivt. Hon menade dock att behovet av 
insyn borde uppfyllas genom JO:s och JK:s granskningar.49

Endast v menade att det fanns ett behov av offentliga ombud för att ta 
till vara den misstänktes och tredje mans intressen. Av särskild betydelse 
var detta vid tvångsmedelsanvändning mot ett massmedieföretag, efter-

46 Bet. 1988/89:JuU25, s. 24.
47 Se res. 4 i bet. 1988/89:JuU25, s. 43.
48 Mot. 1988/89:Ju21 LarsWernerm.fi. (vpk).
49 Prop. 1988/89:124, s. 32 ff.
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som detta kunde medföra att namn som skyddades av tryckfrihetsförord
ningens (TF) anonymitetsregler röjdes.50

I detta lagstiftningsärende aktualiserades frågan om överskottsinforma- 
tion. Tvångsmedelskommittén hade menat att rätten att använda över- 
skottsinformation i samband med utredning, med hänsyn till den per
sonliga integriteten, borde begränsas genom lag oavsett RF formellt 
krävde det eller inte. Kommitténs föreslag innebar att en uppgift som 
inte omfattades av det ändamål som hade föranlett användningen av 
tvångsmedlet, endast skulle få användas i vissa fall. Ett exempel utgjorde 
fallet att ifrågavarande brottslighet var av sådan svårhetsgrad att tvångs
medlet skulle ha fått användas. Kommittén uttalade att i fall lagstiftaren 
tillät visst tvångsmedel vid riktigt grova brott så borde information om 
andra brott som framkom vid användning av tvångsmedlet, i princip 
endast få användas om även detta senare brott var av en sådan svårhetsg
rad. Ett annat exempel då överskottsinformation borde få användas 
kunde vara att användningen av informationen sannolikt skulle medföra 
att en dömd eller för brott misstänkt person gick fri.51

Justitieminister Freivalds ansåg att Tvångsmedelskommitténs förslag 
var ologiskt eftersom polisen utan legala begränsningar fick använda 
upplysningar som hade framkommit på annat sätt än via tvångsmedels- 
användning. Kommitténs förslag innebar dessutom skilda regler för 
användning av överskottsinformation beroende på om den hade upp
kommit genom användning av personella eller reella tvångsmedel. En 
upplysning som framkom vid förhör med häktad person skulle få nyttjas 
fritt, medan samma upplysning inte kunde användas om den framkom
mit i samband med exempelvis hemlig teleavlyssning. Freivalds menade 
att såväl samhällets som målsägandens intresse av att ett brott klarades 
upp var lika stort oavsett hur polisen hade fått kännedom om brottet. 
Förutsättningarna för att bekämpa brott skulle minska om exempelvis 
polisen genom hemlig teleavlyssning vid utredning av ett grovt narko
tikabrott fick kännedom om att en viss namngiven person grovt hade 
misshandlat någon, men till följd av kommitténs förslag tvingades bortse 
från detta. Allmänheten skulle ha svårt att acceptera en sådan ordning 
och polisen skulle frestas att kringgå förbudet för att uppnå ett resultat 
som låg i linje med det allmänna rättsmedvetandet och sunt förnuft. 
Freivalds uttalade även att principen om fri bevisprövning inte kunde 
hållas intakt om åklagaren skulle vara förhindrad att åberopa ”förbjuden”

50 Se res. 2 i bet. 1988/89:JuU25, s. 42 och mot. 1988/89:Ju21 Lars Werner m.fl. (vpk).
51 SOU 1984:54, s. 63.
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information i en rättegång, eller att domstolen skulle tvingas att bortse 
ifrån den. Prövningen av om viss information skulle få beaktas skulle 
komma att skymma sakfrågan.52

Freivalds menade att endast misstankar om att domstol och polis falskt 
angav personer som misstänkta för ett grovt brott för att utverka ett 
avlyssningsbeslut i syfte att avslöja ett lindrigare brott som inte medgav 
avlyssning, kunde motivera en begränsning. Med detta exempel ville hon 
belysa svårigheterna att reglera frågan om överskottsinformation som oav
sett utformning inte skulle förhindra otillfredsställande resultat i en
skilda fall. Freivalds påpekade att det inte hade framkommit annat än att 
polis och andra brottsutredande organ hanterade frågan på ett bra sätt, 
och att hon utgick ifrån att polis och åklagare gav akt på sin hantering 
av överskottsinformation och anmälde eventuella behov av förtydligan- 
den.53

Vänsterpartiet ansåg till skillnad från övriga partier att särskilda be
stämmelser skulle reglera rätten att använda överskottsinformation. Ett 
rättssamhälles användning av tvångsmedel borde omgärdas av restriktivi- 
tet. Partiet menade att det var rimligt att använda överskottsinformation 
för att förhindra grövre brott. I fall brottsligheten inte var tillräckligt all
varlig för att ligga till grund för ett tvångsmedelsbeslut var det uppenbart 
att användning av sådan information borde vara otillåten. Partiet ifråga
satte om det var förenligt med grundlagen att utan direkt lagstöd ut
nyttja exempelvis avlyssnat material för annat ändamål än det som hade 
föranlett avlyssningstillståndet.54

7.2.3 1996 års lagstiftningsärende
Genom 1996 års lagstiftningsärende legaliserades ett nytt tvångsmedel, 
dold kameraövervakning, genom lagen (1995:1506) om hemlig kamera
övervakning. Regeringsförslaget grundade sig på betänkandet av Utred
ningen om användningen av övervakningskameror.55

Ett flertal utredningar hade övervägt frågan om dold kameraövervak
ning. Tvångsmedelskommittén hade sett övervakning med dold fjärr
styrd TV-kamera som den optiska motsvarigheten till avlyssning med 
dold mikrofon. Den menade dock att optisk övervakning av allmän plats 
enligt 1977 års lag, inte var särskilt integritetsvådlig och att det saknades 
skäl att mer påtagligt begränsa tvångsmedlets användning för brottsut
redande syften. Lagen borde därför inte omfatta utredning av brott med

52 Prop. 1988/89:124, s. 29 ff.
53 Prop. 1988/89:124, s. 32 f.
54 Se res. 1 i bet. 1988/89:JuU25, s. 41. och mot. 1988/89:Ju21 Lars Werner m.fl. (vpk).
55 SOU 1993:66.
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enbart fängelse i straffskalan.36 Utredningen om TV-övervakning m.m. 
hade föreslagit att polisen skulle ha rätt att använda dolda fjärrstyrda 
övervakningskameror vid förundersökning i brottmål.37 Narkotikakom
missionen hade ansett att integritetshänsyn gjorde sig gällande i högre 
grad vid dold kameraövervakning jämfört med hemlig teleavlyssning, 
och att redan avlyssning innebar allvarliga integritetskränkningar. Den 
menade att avsaknaden av kontrollmöjligheter från den övervakades eller 
massmedias sida medförde att starka skäl måste kunna åberopas för att 
tillåta metoden. Dess förslag var att 1977 års lag inte skulle omfatta 
kameraövervakning vid spaning mot, och utredning av, narkotikabrott.38

I samband med 1989 års lagstiftningsärende hade s motsatt sigTvångs- 
medelskommitténs förslag om att legalisera hemlig kameraövervakning. 
Freivalds uttalade att metoden var djupt integritetskränkande och oför
svarlig utifrån integritetsaspekter, samt att uppklaringsprocenten i Sve
rige stod sig väl i jämförelse med länder med en mindre restriktiv syn. 
Hon hänvisade till och citerade Narkotikakommissionens uttalande från 
år 1982 om att det måste finnas en gräns för vilka tvångsmedel samhäl
let är berett att använda mot enskilda medborgare, och att stora värden 
äventyrades om samhället successivt flyttade fram sin toleransgräns för 
tvångsmedelsanvändning. Freivalds betonade att hennes uttalande hade 
avseende på förundersökningar i allmänhet. Frågan om SAPO:s använd
ning lämnades öppen, delvis i avvaktan på SÄPO-kommitténs arbete.39

I början av år 1995 tillsatte regeringen Carlsson en särskild utredare 
med uppdrag att göra en översyn av reglerna om såväl den reguljära poli
sens som SAPO:s användning av övervakningskameror. Utredaren skulle 
särskilt inrikta sig på möjligheterna att slopa tillståndskravet och upp
lysningsplikten och ha som utgångspunkt att polisens möjligheter att 
använda dolda fjärrstyrda kameror skulle utökas.60 Regeringen uttalade 
att frågan om en legalisering av dold kameraövervakning var avhängig 
utfallet av en avvägning mellan intresset av dels effektiv brottsbekämp
ning, dels ett starkt integritetsskydd. I denna avvägning ansåg s att effek
tiviteten vägde tyngst.61

Regeringsförslaget anknöt till RB:s reglering av hemlig teleavlyssning, 
dock med den skillnaden att lagen skulle vara provisorisk. Dold övervak
ning skulle sålunda få användas vid förundersökning av brott med ett

56 Ds Ju 1981:22, s. 72 ff.
57 SOU 1987:74, s. 121.
58 Polisens insatser mot narkotikan 1983, s. 84.
59 Prop. 1988/89:124, s. 53 ff
60 Dir. 1995:18.
61 Prop. 1995/96:85, s. 21.
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minimistraff på två års fängelse, eller förbrott till sådant brott om gär
ningen var belagd med straff, samt att någon var skäligen misstänkt för 
brottet och övervakningen var av synnerlig vikt för utredningen. Med 
hänvisning till att begränsningar med avseende på vilka platser som fick 
övervakas var negativt ur effektivitetssynpunkt föreslog s inga andra be
gränsningar än dem som följde av BrB:s regler om brott mot frihet och 
frid, de allmänna principerna för tvångsmedelsanvändning samt en be
stämmelse om att övervakning endast fick avse en plats där den miss
tänkte kunde antas komma att uppehålla sig.62

Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget att legalisera dold kamera
övervakning, ifrågasatte om metoden var förenlig med RF samt kritise
rade bristen på överväganden om tvångsmedlets förenlighet med Europa
konventionen. Partiet menade att dold kameraövervakning innebar ett 
betydligt större mått av integritetskränkning jämfört med hemlig tele
avlyssning, och var jämförbar med buggning. Vänsterpartiet hänvisade 
till Narkotikakommissionens uttalande från år 1982. Partiet menade att 
konsekvenserna av en legalisering inte hade analyserats tillräckligt djup
gående och att det inte var klarlagt att det fanns ett reellt behov av hem
lig kameraövervakning.63

Med hänsyn till den grova brottsligheten accepterade fp i och för sig 
en legalisering av dold kameraövervakning fastän den utgjorde ett mer 
omfattande och besvärande tvångsmedel för enskilda jämfört med hem
lig teleavlyssning. Partiet godtog dock inte den svaga anknytningen mel
lan den misstänkte och den plats som kunde övervakas och föreslog att 
platsen skulle avse en kriminell miljö där yrkesmässig grov brottslighet 
bedrevs. Det lågt ställda kravet på anknytning innebar en risk för att i 
huvudsak personer utan något som helst samband med brottsutredning
en skulle övervakas. Om inte detta tillägg gjordes var fp berett att stödja 
vänsterpartiets yrkande om avslag. Folkpartiet ansåg att regeringen Carls
son hade forcerat ärendet och att utredningen till följd av detta var 
uppenbart bristfällig. Partiet betonade att lagstiftning som direkt berörde 
medborgarnas fri- och rättigheter måste vara väl genomtänkt och inte 
lämna utrymme för en ur integritetssynpunkt oacceptabel tillämpning. 
Folkpartiet ansåg att integritetsaspekterna i lagstiftningsärendet inte 
hade beaktats i tillräcklig grad. Partiet uttalade att en legalisering av hem
lig kameraövervakning innebar en toleransförskjutning beträffande synen 
på straffprocessuella tvångsmedel.64

62 Prop. 1995/96:85, s. 5 f. och s. 31 f.
63 Seres. 1 i bet. 1995/96:JuUl 1, s. 17 E och mot. 1995/96:JulO Alice Åström m. fl. (v).
64 Se res. 2 och det särskilda yttrandet i bet. 1995/96:JuUl 1, s. 18 ff. och mot. 1995/ 
96:Jul 1 Siw Persson och Bengt Harding Olson (fp).
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7.2.4 Partiernas positioner och argument
Lagstiftningsärendet mot slutet av 1970-talet motiverades av att den tek
niska utvecklingen medförde risker för enskildas integritet. Regleringen 
skulle motverka att utrustning för övervakning fick en sådan spridning 
att medborgarna riskerade att utsättas för en mer allmän övervakning. 
Lokala uppfattningar om integritet skulle få avgörande betydelse vid till- 
ståndsbeslut. Det infördes även ett straff i form av böter vid överträdelse 
av upplysningskravet eller tillståndsplikten. Partierna uppvisade stor sam- 
syn i lagstiftningsärendet. Vänsterpartiet hade ingen representant i utskot
tet, men agerade inte med undantag för dess krav på facklig vetorätt vid 
optisk övervakning av arbetsplatser.

I förgrunden för 1989 års lagstiftningsärende stod en effektiv brotts
bekämpning. Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ansågs 
vara oundgängliga metoder i denna kamp. Socialdemokraterna, modera
terna och folkpartiet intog likartade ståndpunkter och ansåg att rätts
skyddet för enskildas integritet var tillräckligt. Vänsterpartiet skiljde sig 
från övriga partier på denna punkt och ansåg att rättssäkerhetsgarantierna 
vid bl.a. hemlig teleavlyssning borde vara bättre. Partiet motsatte sig även, 
och till skillnad från övriga partier, generell avlyssning vid förbrott till 
brott som grundade rätt till avlyssning. Vänsterpartiet menade att hemlig 
teleavlyssning var en så ingripande metod att den endast borde tillåtas 
beträffande grovt narkotikabrott och grov varusmuggling av narkotika.

I fråga om hemlig teleövervakning uppvisade s, m och fp stor enighet. 
Partierna ansåg att metoden var mindre integritetskränkande för enskil
da och därför kunde tillåtas i större utsträckning än vad som skulle gälla 
för hemlig teleavlyssning. Vänsterpartiet ansåg emellertid att hemlig 
teleövervakning kunde innebära lika stora integritetskränkningar som 
hemlig teleavlyssning, och att förutsättningarna därför skulle vara de
samma. Partiet accepterade däremot en särreglering med innebörd att ett 
lägre krav för hemlig teleövervakning skulle gälla för grovt narkotika
brott eller grov varusmuggling av narkotika.

Samma partikonstellation formerades även i frågan om offentligt 
ombud. På detta sätt kan inaktiviteten från moderaternas och folkparti
ets sida tolkas. Socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna delade 
därmed uppfattningen att en ordning med offentliga ombud inte hade 
någon reell funktion, och att domstolens prövning av tillstånd utgjorde 
en tillräcklig rättssäkerhetsgaranti för den misstänktes och tredje mans 
integritetsintressen. Dessutom riskerade offentliga ombud att inverka 
menligt på effektiviteten. Vänsterpartiet ansåg däremot att ett sådant 
institut skulle införas för att ta till vara den misstänktes och tredje mans 
intressen.
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På samma sätt formerade sig partierna i frågan om en eventuell regle
ring av användningen av överskottsinformation. Också i denna fråga var 
fp och m inaktiva vilket jag tolkar som att partierna delade socialdemo
kraternas uppfattning. Dessa partier ansåg att en reglering av använd
ningen av överskottsinformation på olika sätt var negativ ur samhällets 
synvinkel. Ett annat argument mot en reglering var att det skulle inne
bära differentierade regler beroende på vilket sätt polisen hade fått upp
lysningar om brott. Vänsterpartiet argumenterade för en reglering uti
från legalitetsskäl och ansåg att användningen av överskottsinformation 
var tveksam ur grundlagssynpunkt.

I samband med 1996 års lagstiftningsärende positionerade sig s och m 
på den ena sidan, och v och fp på den andra. Socialdemokraterna ansåg 
att den dolda kameraövervakningen, vilken partiet år 1989 hade ansett 
vara oförsvarlig och djupt integritetskränkande, nu var försvarlig för att 
åstadkomma en effektiv brottsbekämpning. Moderaterna motsatte sig 
inte regeringsförslaget utan prioriterade i likhet med s en effektiv brotts
bekämpning. Vänsterpartiet kom till en diametralt motsatt ståndpunkt 
och accepterade inte lagförslaget till någon del. Partiet ansåg att integri- 
tetskränkningar till följd av dold kameraövervakning var jämförbara med 
de kränkningar som en användning av buggning medförde. Vänsterpar
tiet ifrågasatte om tvångsmedlet var förenligt med RF och Europakon
ventionen. Folkpartiet godtog inte att övervakning skulle få ske av en 
plats där den misstänkte kunde antas komma att uppehålla sig. Denna 
anknytning mellan den misstänkte och platsen var enligt fp alldeles för 
svag och skulle riskera att i huvudsak personer utan samband med brott
sutredningen skulle komma att övervakas. Av denna anledning kunde 
inte fp acceptera en legalisering av dold kameraövervakning.

7.3 Hemlig avlyssning med dold mikrofon
7.3.1 1975 års lagstiftningsärende
Genom 1975 års lagstiftningsärende infördes ett absolut förbud mot 
olovlig avlyssning i 4:9 a BrB. Regeringen Palmes förslag grundade sig på 
Integritetsskyddskommitténs betänkande.65

Regeringen Erlander initierade år 1966 en utredning vilken fick i upp
drag att överväga skydd mot kränkningar av den personliga integriteten. 
Dess målsättning borde vara att åstadkomma ett skydd för förtroliga

65 SFS 1975:239 och SOU 1970:47.
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muntliga meddelanden likvärdigt med det som gällde för skriftliga med
delanden i brev eller telegram. Regeringen ansåg att det var viktigt att 
förebygga en spridning bland allmänheten av lättillgänglig teknisk appa
ratur. Justitieminister Kling uttalade att skyddet mot integritetskränk- 
ningar var otillräckligt, även om telefonreglementets förbud mot att 
ansluta apparat eller ledning till televerkets apparater eller ledningar, 
utgjorde ett indirekt skydd. Syftet var dock inte att freda enskilda mot 
integritetsangrepp, utan att skydda televerkets egendom. Regeringen 
befarade att ”mindre nogräknade personer” genom avlyssning av samtal 
skulle skaffa sig kunskap om människors privatliv eller affärs- och yrkes
hemligheter. Justitieministern uttalade att skyddsbehovet var lika stort i 
såväl arbetslivet som privatlivet, medborgare emellan och i enskildas för
hållande till samhällsorganen. Kling antydde också möjligheten av en 
framtida legalisering av övervakning med dolda mikrofoner.66

Med personlig integritet avsåg Integritetsskyddskommittén enskildas 
anspråk på att information om deras privata angelägenheter inte utan lov 
var tillgänglig för, eller användes av, utomstående. Integritetsbegreppets 
generella räckvidd var uttryck för en grundläggande rättspolitisk värde
ring. Det faktiska skyddet var beroende av en avvägning mellan enskildas 
integritetsanspråk och motstående intressen av angrepp.67 Kommittén 
föreslog en kriminalisering av olovlig avlyssning och upptagning, såväl 
öppen som dold, med hjälp av tekniskt hjälpmedel av vad som försiggick 
i utrymmen eller platser där den avlyssnade hade förfoganderätt, t.ex. 
bostäder och kontor. En särreglering skulle dock gälla för arbetsplatser 
där förbud endast skulle gälla om åtgärden saknade stöd i avtal mellan 
arbetsgivare och anställda.68 Kommittén ansåg att buggning kunde vara 
nödvändig vid allvarlig brottslighet och uttalade, med hänvisning till att 
RPS ansåg att metoden var betydelsefull, att ett förbud kunde hindra ett 
effektivt polisarbete. Samtidigt kunde det hävdas att värdet av ett abso
lut integritetsskydd var större än vad som kunde uppnås genom att 
annars ouppklarade brott klarades upp. Sammantaget ansåg kommittén 
att det inte fanns tillräckliga skäl för att medge undantag från straff
bestämmelsen om olovlig avlyssning.69

Socialdemokraterna menade att integritetsskyddande lagstiftning borde 
behandlas i ett sammanhang, men att det särskilt angelägna behovet av

66 Anförande av statsrådet Kling till statsrådsprotokollet den 13 maj år 1966.
67 SOU 1970:47, s. 36 ff.
68 SOU 1970:47, s. 9. Utrymmena skulle motsvara bestämmelserna om hemfridsbrott 
och olaga intrång, dvs. förutom bostad och kontor även fabrik, annan byggnad eller far
tyg, upplagsplats eller på annat dylikt ställe.
69 SOU 1970:47, s. 96 f.
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skydd mot en användning av akustiska hjälpmedel legitimerade ett sepa
rat övervägande. Till skillnad från Integritetsskyddskommittén ansåg s 
att obehörig avlyssning utgjorde ett integritetsbrott var än den ägde rum 
och oberoende av förfoganderätt. Regeringen ansåg däremot att krimi
naliseringen skulle omfatta öppen och dold avlyssning, med argumentet 
att enskilda ofta saknade möjligheter att skydda sig mot dold avlyssning. 
Justitieminister Geijer hade förståelse för att säkerhetsskäl kunde moti
vera öppen avlyssning eller inspelning av vissa arbetsmoment. Han ansåg 
dock att det saknades skäl för mer vidsträckta regler för arbetslivet. Detta 
var dock i första hand en fråga för arbetsmarknadens parter och var dess
utom föremål för den pågående Arbetsrättskommitténs överväganden. 
Regeringsförslaget innebar för arbetslivets del att endast hemlig använd
ning av akustiska hjälpmedel skulle kriminaliseras.70

Regeringen ansåg att straffbestämmelsen inte borde träffa allmän sam
mankomst. Offentlighet kunde anses utgöra ett tyst medgivande från 
arrangörens sida om att de som närvarade fick använda teknisk appara
tur för avlyssning eller inspelning. Regeringen menade att kriminalise
ringen skulle avse olovlig avlyssning eller inspelning i hemlighet av and
ras samtal och vidare att skyddsintresset inte kunde anses vara detsamma 
för mötesdeltagare inbördes, och för hemliga inspelningar som gjordes 
av utomstående personer av interna samtal. Förbudet skulle träffa den 
som inte deltog i en sammankomst eller som obehörigen hade berett sig 
tillträde. Förbudet skulle gälla generellt, varför polisen inte skulle få 
använda integritetsfarlig apparatur i brottsbekämpande syfte. Metoden 
kunde i och för sig vara effektiv, men borde till följd av de ingrepp den 
medförde endast tillåtas om starka samhällsintressen motiverade den. 
Med hänsyn till svårigheterna att bevisa att den som hade utplacerat tek
nisk apparatur också faktiskt använt den, skulle även själva placeringen 
av apparaturen kriminaliseras. Regeringen tillägnade sig inte Integritets- 
skyddskommitténs förslag om en fullmaktslag med regler för innehav, 
införsel och försäljning av teknisk utrustning avsedd för avlyssning. An
ledningen var att regeringen ansåg att det fanns flera nyttiga använd
ningsområden för akustisk apparatur, varför en sådan lag måste förses med 
flera undantag och därmed bli svårkontrollerad och ineffektiv.71

I samband med utskottets behandling av regeringens förslag rådde en 
närmast total enighet bland partierna. Utskottet uttalade att riskerna för 
integritetsintrång i enskildas privatliv och obehörigt avslöjande av affärs- 
och yrkeshemligheter hade ökat markant, och skulle bli än mer påtagliga

70 Prop. 1975:19, s.78ff.
71 Prop. 1975:19, s. 82 ff.
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i framtiden.72 Vänsterpartiet ville emellertid införa ett mer långtgående 
skydd för enskildas personliga integritet. Partiet ansåg att det borde 
införas näringsrättsliga kontrollåtgärder beträffande apparatur som var 
särskilt väl lämpad för integritetskränkande avlyssning. Integritetsskydds- 
kommitténs förslag om tillståndskrav för innehav, införsel och över
låtelse kunde ligga till grund för lagstiftning på området. Vänsterpartiet 
ansåg att hänvisningar till praktiska svårigheter och gränsdragningspro- 
blem inte fick avhålla samhället från att ingripa till skydd för den person
liga integriteten.73 Enskilda moderata ledamöter ansåg att möjligheterna 
att begränsa rätten att utan tillstånd förvärva avlyssningsutrustning 
borde ha övervägts mer seriöst. De förordade därför att Integritetsskydds- 
kommittén skulle få i uppdrag att ytterligare överväga en näringsrättslig 
lagstiftning beträffande integritetsfarlig apparatur.74

7.3.2 1989 års lagstiftningsärende
Genom 1989 års lagstiftningsärende tog partierna ställning mot att lega
lisera buggning. I ärendet aktualiserades bl.a. Tvångsmedelskommitténs 
och Narkotikakommissionens betänkanden samt SPANARK-rapportens 
slutsatser.

Mot bakgrund av att rikspolischefen i mitten av 1970-talet uttalade 
att det inte var önskvärt att medge undantag för polisen från avlyssnings- 
förbudet, övervägde inte Utredningen om telefonavlyssning frågan om 
särskild avlyssningsapparatur.75 I 1979 års särskilda juristkommissions 
slutrapport framkom att det grundlagsskyddade förbudet mot hemlig 
avlyssning endast borde genombrytas om fördelarna klart övervägde 
nackdelarna. Kommissionen ansåg att sådana överväganden borde ske 
utifrån ett brett perspektiv och därför var en uppgift för Tvångsmedels- 
kommittén.76 Mot slutet av år 1980 ändrade RPS uppfattning till följd 
av SPANARK-rapportens positiva inställning till buggning. Myndighe
ten vände sig till regeringen med en begäran om att polisen skulle ges rätt 
att använda hemlig avlyssning, och få göra intrång i annars skyddade 
utrymmen för att placera och återta teknisk apparatur. RPS underbyggde 
sin begäran med argument om att narkotikabrottslingar var välorganise
rade, befann sig i skyddade miljöer och använde nya metoder. RPS ansåg 
att dessa brottslingar ofta var utländska medborgare med andra kultur-

72 Bet. JuU 1975:12, s. 11.
73 Se res. 1 i bet. JuU 1975:12, s. 14 och mot. 1975:1837 herr Hermansson m.fl. (vpk).
74 Mot. 1975:1849 fru Lindquist m.fl. (m).
73 SOU 1975:95, s. 25.
76 Ds Ju 1980:2, s. 31 f
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mönster än svenska och att de levde i klanbildningar där familjebanden 
var starka. Myndigheten menade att såväl infiltration som användning av 
informatörer var svåra och farliga arbetsmetoder, och att en legalisering 
av huggning därför var nödvändig.77

Narkotikakommissionen motsatte sig däremot en legalisering av hem
lig avlyssning,78 medan Tvångsmedelskommittén intog den motsatta 
ståndpunkten. Kommitténs mening var att nyttan av huggning i kam
pen mot narkotikabrottslighet var så stor att den utgjorde ett skäl för 
legalisering. Möjligheten att inhämta information via hemlig teleavlyss
ning var enligt kommittén begränsad, eftersom narkotikabrottslingarna 
kände till att tvångsmedlet användes och därför kommunicerade på 
andra sätt. Tvångsmedelskommittén ansåg att vinsterna i form av effek
tivitet vägde tyngre än det integritetsskydd som skulle få offras. Även om 
ingreppen i enskildas integritet skulle bli så stora att metoden ifråga
sattes, var det oförsvarligt att avstå ifrån en legalisering med hänsyn till 
brottslighetens utveckling och huggningens fördelar i brottsbekämpande 
verksamhet. Domstol skulle medge tillstånd, men åklagare skulle få fatta 
ett interimistiskt beslut när rättens tillstånd inte kunde inväntas. Samtal 
mellan misstänkt och försvarare skulle dock aldrig få avlyssnas.79 Tvångs
medelskommittén betonade i sitt andra betänkande att det av motiven 
borde framgå att buggning var mer ingripande än övriga tvångsmedel 
och därför fick användas först när andra metoder hade prövats. Kom
mittén ansåg nu att åklagare inte skulle få fatta interimistiska tillstånds- 
beslut.80

Narkotikakommissionens uppfattning var att värdet av att använda 
buggning inte uppvägde de skäl som talade emot. Redan hemlig tele
avlyssning innebar ett allvarligt ingrepp i enskildas personliga integritet 
som endast kunde godtas om medborgarna i gemen accepterade integri- 
tetskränkningar med hänsyn till de skäl som motiverade metoden. 
Integritetshänsyn gällde med större kraft i fråga om buggning beroende 
på dess mer totala kontroll genom att allt som yttrades och förekom 
avlyssnades kontinuerligt och oavsett vilka som vistades i en avlyssnad 
lokal. Om metoderna skulle bedömas vara lika integritetskänsliga, mena
de kommissionen att redan medgivna undantag från grundlagsskyddet 
inte gjorde det ofarligt att införa ytterligare ett, och i ett annat avseende. 
Även om buggning skulle anses utgöra ett mindre ingrepp i enskildas

77 RPS skrivelse till regeringen den 5 december 1980.
78 Polisens insatser mot narkotikan 1983, s. 81.
79 Ds Ju 1981:22, s. 42 ff. och s. 63 angående en legalisering av buggning. Se SOU 
1984:34 om kommitténs förslag till baslag
80 SOU 1984:34, s. 260.
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integritet ansåg kommissionen att en legalisering medförde en avsevärd 
ökning av summan av integritetshot. Kommissionen underströk att kon
troller i syfte att förhindra missbruk var omöjliga, och att det saknades en 
naturlig kontroll liknande den som televerkets medverkan innebar för 
teleavlyssningen. Det krävdes mycket starka skäl för att införa en metod 
med så djupt integritetskränkande konsekvenser. Kommissionen uteslöt 
inte att buggning kunde vara av nytta i vissa fall, men ansåg att antalet 
fall snabbt skulle bli färre när det kom till allmän kännedom att metoden 
användes. Kommissionen uppmärksammade att utplacering av mikro
foner innebar praktiska svårigheter och att metoden var resurskrävande. 
Vidare befarade den att redan misstankar om att illegal användning före
kom kunde riskera allmänhetens förtroende för polisen och i förläng
ningen ha en negativ inverkan på samhällsklimatet. Kommissionen ansåg 
också att en legalisering riskerade att ge upphov till en teknisk upptrapp- 
ning hos både polisen och brottslingarna.81

Justitieminister Freivalds tog fasta på Narkotikakommissionens ställ
ningstaganden. Hon hänvisade till dess uttalande om att det i ett öppet 
samhälle måste finnas en gräns för samhällets tvångsåtgärder mot enskil
da medborgare, och framhöll de praktiska svårigheterna förknippade 
med buggning vilket minskade dess användbarhet. Dessutom uttalade 
hon att förhållanden i andra länder visade att buggning knappast inne
bar att brott klarades upp i väsentligt större utsträckning. De tunga skäl 
som enligt Narkotikakommissionens slutsatser talade emot en legalise
ring gjorde att Freivalds ansåg att det inte var försvarligt att införa bugg
ning. Freivalds betonade att hennes ställningstagande enbart hade avse
ende på förundersökningar i allmänhet, däremot inte säkerhetspolisens 
verksamhet eller tillåtligheten av extraordinära åtgärder i nödsituationer.82

Utskottet uttalade sig mot en legalisering av buggning. Det uttalade 
även att det inte var ändamålsenligt med ett riksdagsuttalande om fram
tida ställningstaganden, utan att frågan borde övervägas i annat sam
manhang. Folkpartiet och vänsterpartiet ansåg att utskottet mer kraft
fullt borde ta ställning mot en legalisering. Gemensamt betonade dessa 
partier telefonavlyssningens djupt integritetskränkande effekter och att 
huggningens mer totala kontroll utgjorde ett än mer påtagligt integri
tetshot. Partierna ansåg att ett krav på domstols tillstånd för att använda 
metoden varken kunde kompensera avsaknaden av naturlig kontroll eller 
utgöra en garanti mot missbruk. Folkpartiet och vänsterpartiet menade 
att befintlig kunskap omöjliggjorde en legalisering och att avlyssnings-

81 Polisens insatser mot narkotikan 1983, s. 77 ff.
82 Prop. 1988/89:124, s. 37 ff
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förbudet, vilket omfattade även SÄPO, borde gälla framgent.83 Folk
partiet kritiserade socialdemokraterna för att partiet hade lämnat frågan 
öppen för SÄPO:s del, och ansåg att förbudet mot buggning med själv
klarhet också träffade SÄPO. Folkpartiet ansåg att riksdagen i det aktu
ella lagstiftningsärendet borde uttala sig mot varje användning av bugg-

7.3.3 Partiernas positioner och argument
I samband med 1975 års lagstiftningsärende om ett absolut förbud mot 
olovlig avlyssning var partierna eniga om att en integritetsskyddande 
lagstiftning var mycket angelägen. Den risk som förutsågs var i första 
rummet att enskilda skulle övervaka andra enskilda. Utskottsmajoriteten 
underströk särskilt att ställningstagandet gällde för den aktuella tidpunk
ten. En tolkning av folkpartiets och vänsterpartiets gemensamma utta
lande är att dessa partier mer bestämt motsatte sig att under överskådlig 
tid införa regler om buggning. För vänsterpartiets del understryks detta 
genom att partiet ville gå ett steg längre än övriga partier, genom att 
införa näringsrättsliga kontrollåtgärder för utrustning som var särskilt 
lämpad att använda vid integritetskränkande avlyssning. Mot bakgrund 
av att de moderata motionärerna endast till viss del var desamma som 
partiets utskottsledamöter, tolkar jag inte denna motion som uttryck för 
den moderata partiuppfattningen.

I 1989 års lagstiftningsärende var partierna eniga om att buggning 
inte skulle legaliseras med hänsyn till de ingrepp metoden skulle inne
bära för enskildas integritet. Nu framhölls inte andra enskilda som ett 
integritetshot, utan hotet kom enbart från statligt håll genom intresset av 
en effektiv brottsbekämpning. Socialdemokraterna tog entydig och klar 
ställning emot att tillåta buggning genom att citera Narkotikakommis
sionens uttalande. Socialdemokraternas uttalande om att brott inte kla
rades upp i någon väsentligt större utsträckning om buggning användes, 
tyder närmast på att partiet inte var övertygat om metodens effekti
vitet.85 Moderaternas uppfattning får mot bakgrund av att partiet inte 
agerade särskilt vid utskottsbehandlingen tolkas som att partiet delade 
socialdemokraternas uppfattning. Folkpartiet och vänsterpartiet tog 
dock tydligt ställning emot en legalisering av metoden.

83 Se res. 8 i bet. 1988/89:JuU25, s. 46. och mot. 1988/89:Jul9 Karin Ahrland m.fl. (fp)
84 Mot. 1988/89:Jul9 Karin Ahrland m.fl. (fp)
85 Bet.JuU 1984/85:12, s.!7ff.
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7.4 Sammanfattning
Samstämmigheten mellan partierna var stor i samband med införandet 
av 1933 års lag. Både från liberalt och socialdemokratiskt håll framfördes 
krav om att straffprocessuella tvångsmedel måste regleras i lag. Enighe
ten var än större när 1939 och 1940 års lagar antogs, liksom även angå
ende säkerhetstjänstens inrättande och dess fortsatta verksamhet efter 
krigsslutet. I kammardebatterna uttrycker inte skp någon avvikande 
mening, vilket jag tolkar som att skp delade övriga partiers syn. Partierna 
uppvisade samma enighet när de antog förslaget till ny RB innehållande 
bl.a. regler om hemlig telefonavlyssning.

Partierna var i och för sig eniga vid 1975 års lagstiftningsärende om att 
det skulle råda ett absolut förbud mot olovlig avlyssning. Denna enighet 
kan förefalla större än vad den faktiskt var. Såväl fp som v ansåg att ställ
ningstagandet borde binda riksdagen för lång tid framåt. Moderaternas 
och socialdemokraternas uppfattningar låg nära varandra, medan fp och 
v utgjorde en annan grupp med relativt likartade ståndpunkter. När för
budet mot hemlig kameraövervakning infördes mot slutet av 1970-talet 
motiverades det av att enskilda saknade skydd mot integritetskränkningar 
genom optisk övervakning. Reglerna skulle gälla lika för alla och därmed 
omfatta även polisiär övervakning. Det var dock inte i första hand denna 
övervakning som betraktades som den största risken mot enskildas integ
ritet, utan snarare att den tekniska utrustningen skulle få stor spridning 
med en mer allmän övervakning som följd. Liksom i 1975 års lagstift
ningsärende uppvisade partierna i allt väsentligt stor konsensus.

Samstämmigheten började brytas sönder i samband med 1989 års lag
stiftningsärende. Socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna kom 
till liknande slutsatser om att det för samhällets behov av effektiv brotts
bekämpning var nödvändigt att utvidga tillämpningsområdet för såväl 
hemlig telefonavlyssning som hemlig telefonövervakning. Dessa partier 
godtog hemlig teleavlyssning inte endast vid förundersökningar av brott 
med minst två års fängelse i straffskalan utan även beträffande förbrott 
till sådana brott. De accepterade också hemlig teleövervakning vid utred
ning av brott med ett minimistraff på sex månaders fängelse, grovt nar
kotikabrott och grov varusmuggling av narkotika, samt förbrott till brott 
med minst två års fängelse i straffskalan. Samma partier, dvs. s, m och fp, 
motsatte sig en ordning med offentliga ombud vid tvångsmedelsanvänd- 
ning och en reglering av överskottsinformation.

I lagstiftningsärendet var det v som bröt sig ur den enighet som parti
erna tidigare hade uppvisat. Partiet ansåg att hemlig teleavlyssning och 
hemlig teleövervakning i vissa fall kunde jämställas vilket motiverade att 
lika stränga villkor för användning uppställdes för dessa tvångsmedel,
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med undantag för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling av nar
kotika. Vänsterpartiet skilj de sig från övriga partier också beträffande 
frågorna om offentliga ombud och överskottsinformation. Partiet ansåg 
att offentliga ombud skulle införas och att användningen av överskotts- 
information skulle regleras. Samtliga partier motsatte sig emellertid en 
legalisering av buggning. Folkpartiet och vänsterpartiet utmärkte sig 
dock genom att de särskilt tydligt tog ställning mot detta.

I samband med 1996 års lagstiftningsärende om dold kameraöver
vakning gjorde s och m gemensam sak. Socialdemokraterna övergav sin 
tidigare ståndpunkt, gjorde helt om och ansåg nu att metoden skulle 
legaliseras. Moderaterna delade denna uppfattning. Vänsterpartiet ansåg 
att gränsen för vilken tvångsmedelsanvändning som kunde tillåtas i sam
hället hade uppnåtts, och motsatte sig därför att tvångsmedlet infördes. 
Folkpartiet godtog i och för sig hemlig kameraövervakning, men inte 
med den föreslagna utformningen. Partiets uppfattning och argument 
tangerade i flera avseenden vänsterpartiets, vilket innebar att fp stod när
mare v än det stod s och m.
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8 Den statliga rättshjälpen

8.1 Bakgrund
När enskilda inte kan komma överens i en viss fråga kan de i sista hand 
låta domstol lösa den aktuella tvisten. För att enskilda faktiskt skall kunna 
ta till vara sina rättigheter genom att exempelvis framträda inför dom
stol, krävs att de har viss ekonomisk förmåga. Den som saknar sådan kan 
få rättshjälp vilket innebär att staten under vissa förutsättningar står för 
merparten eller delar av kostnaderna för en domstolsprocess. Den stat
liga rättshjälpen har varit föremål för ett otal utredningar sedan de s.k. 
fattigsakförarna mot slutet av 1800-talet mot ett kommunalt arvode fun
gerade som juridiskt biträde åt mindre bemedlade.1

En lag som reglerade statlig rättshjälp trädde i kraft den 1 januari år 
1920.2 Den grundande sig på principen om allas likhet inför lagen och 
motiverades med att:

”[...] en av statens förnämsta uppgifter är att genom domstolarna bereda 
varje medborgare tillfälle att erhålla den reglering av sina rättsförhållanden, 
som står i överensstämmelse med lag och rätt.”3

Principen ansågs inte vara realiserad om medborgare till följd av sina 
ekonomiska belägenheter inte kunde göra sin rätt gällande.4 Senare 
lagändringar har kretsat kring rättsreglernas inverkan på principen om 
allas likhet inför lagen. Frågorna har rört vilken personkrets som skall 
kunna komma i fråga för rättshjälp, och i vilken mån enskildas ekono
miska situation skall inverka på och begränsa möjligheterna att få 
rättshjälp. Diskussioner om rättshjälp har också aktualiserat i vilka fall 
det är rimligt att det allmänna står processkostnaderna, och i vilka fall

1 SOU 1951:31, s.20f.
2 Lagen (1919:367) om fri rättegång (LFR).
3 Prop. 1919:118, s. 18. Se även prop. 1918:331, s. 9 med ett likalydande uttalande.
4 Bet. med förslag till lag om fri rättegång samt kungörelse angående understöd av stats
medel till offentliga rättshjälpsanstalter i riket m.m. 1918, s. 23. Betänkandet låg till 
grund för LFR.
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det skall krävas särskilda skäl som en förutsättning för detta. En princip
fråga har varit om staten skall ha det primära ansvaret för individers möj
lighet att ta till vara deras rättsliga intressen. Gällande ordning är att det 
allmännas ansvar inträder i andra hand. Rättstillgängligheten skall i stäl
let och i första hand realiseras genom privata försäkringsbolags rätts
skydd.5 I det följande reserveras begreppet rättsskydd för ekonomiskt 
bistånd genom privata försäkringar, medan rättshjälp avser det statliga 
ekonomiska biståndet.

8.2 Privat rättsskydd
Det privata rättsskyddet debuterade på den svenska marknaden i början 
av 1960-talet.6 Intill RhjL:s ikraftträdande aktualiserades det privata 
rättsskyddet först om statliga medel inte kom i fråga. Rättsskyddet var 
generellt i den meningen att det skulle utgöra skydd i många slags tvis
ter.7 Enskilda kan inte teckna separata rättsskyddsförsäkringar, utan 
dessa utgör ett moment i andra försäkringar och är numera en obligato
risk del av hemförsäkringen. En näringsidkare kan däremot ofta teckna 
en särskild rättsskyddsförsäkring. I början av 1990-talet hade 95 % av 
den svenska befolkningen hemförsäkring och därmed privat rättsskydd, 
medan knappt 300 000 personer saknade rättsskydd.8 Som tidigare har 
nämnts kommer statlig rättshjälp i fråga först om det privata rättsskyd
det inte täcker en viss angelägenhet. Den samhälleliga rättshjälpens sub- 
sidiaritet är emellertid inget nytt fenomen, utan infördes i lag genom det 
s.k. fastighetsundantaget år 1983.9 Den principiella nyheten i RhjL 
består i att statlig rättshjälp är generellt subsidiär till privat rättsskydd.

Statlig rättshjälp samexisterar såldes med privat rättsskydd och tillämp
ningsområdena sammanfaller delvis, samtidigt som det finns vissa skill-

5 6-11 §§ och 23-25 §§ RhjL.
6 Som första bolag utbjöd Folksam år 1961 rättsskyddsförsäkringar med argumenten att 
det var ett fundamentalt rättskrav att ingen av ekonomiska skäl skulle vara förhindrad att 
få sin sak prövad av domstol och att juridisk hjälp i ett tidigt skede var ett sätt att stävja 
onödiga rättsprocesser, se Folksams yttrande över AKM 1962:557 och FKM 1962:479 i 
första lagutskottets utlåtande 1962 nr 28, s. 16.
7 Jonsson m.fl. 1982, s. 12 E Rättsskyddets förhållande till statlig rättshjälp diskuterades 
livligt under 1960-talet. Principen om rättsskydd som subsidiärt vann gehör i lagstift
ningen.
8 Prop. 1996/97:9, s. 83 ff. med hänvisning till Statistiska centralbyråns (SCB) siffror för 
åren 1992-1993.
9 9 § RhjL, prop. 1996/97:9, s. 83 ff. och SFS 1983:153 om fastighetsundantaget.
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nader. För att privat rättsskydd skall kunna komma i fråga krävs att det 
föreligger en tvist, medan statlig rättshjälp utgår för en rättslig angelägen
het.10 Följaktligen faller exempelvis upprättande av avtal utanför rätts
skyddet medan det statliga systemet är tillämpligt. Upprättande av äkten
skapsförord, testamente och gåvohandling faller utanför båda systemen 
till följd av kravet på tvist i det privata systemet och genom ett uttryck
ligt förbud mot rättshjälp i det andra.11 Privat rättsskydd grundar sig på 
ett civilrättsligt avtal mellan ett försäkringsbolag i egenskap av försäk
ringsgivare och en enskild försäkringstagare. Den statliga rättshjälpen 
karaktäriseras däremot som en social förmån finansierad av skattemedel.12

I allt väsentligt överensstämmer olika försäkringsbolags villkor för 
rättsskydd. Rättsskyddsförsäkringen gäller försäkringstagaren i egenskap 
av privatperson och avser skada i privatlivet, varför tvister som rör den 
försäkrades arbete, förvärvsverksamhet eller tjänsteutövning inte omfat
tas. Försäkringen gäller vidare för tvist som kan prövas av allmän dom
stol och vissa specialdomstolar, t.ex. fastighetsdomstol. Den omfattar 
inte tvist som enbart kan prövas av förvaltningsmyndighet eller förvalt
ningsdomstol, t. ex. av fastighetsbildningsmyndighet, hyresnämnd eller 
länsstyrelse. Försäkringen måste vidare vara i kraft när de omständig
heter som ligger till grund för ett anspråk inträffar och det får inte ha för
flutit mer än tio år sedan omständigheterna inträffade. Rättsskyddet gäl
ler dock alltid om försäkringen har varit i kraft i mer än två år när tvisten 
uppkommer.13

Successivt har allt fler fall utmönstrats från rättsskyddets tillämp
ningsområde. Det gäller t.ex. tvister om mindre värden och s.k. pilotmål 
som rör tvister vars avgörande kan anstå till dess att en annan rättslig 
angelägenhet, där anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund, har 
avgjorts. Tvister som har samband med eller aktualiseras vid äktenskaps
skillnad eller upplösning av samboförhållande har som regel aldrig om
fattats av försäkringsvillkoren. Här avses såväl tvister direkt vid äkten-

10 Beträffande rättslig angelägenhet, se Renfors och Sverne 1998, s. 24 ff.
11 Se 10 § RhjL och prop. 1996/97:9, s. 87 £ Skillnaden i praktiken är dock inte särskilt 
stor eftersom ett krav för rättshjälp enligt 6 § RhjL är att det finns behov av rättsligt 
biträde, vilket knappast torde vara uppfyllt om det inte föreligger någon tvist, jfr prop. 
1996/97:9, s. 88.
12 Prop. 1996/97:9, s. 87.
13 Jonsson m.fl. 1982, s. 12. Försäkringsbolagen har sedan år 1974 i huvudsak gemen
samma villkor. Se även prop. 1996/97:9, s. 84 om att rättsskyddet även omfattar pröv
ning i statens Va-nämnd enligt lagen (1976:839) om statens va-nämnd. Rättsskyddet 
omfattar däremot inte kostnader för förberedande prövning såsom då en tvist först måste 
prövas av annan instans, t.ex. arrendenämnd. Se även Renfors och Sverne 1998, s. 36 ff.
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skapsskillnaden eller upplösningen som tvister som uppstår inom ett 
eller två år därefter och som har anknytning till äktenskapsskillnaden 
eller upplösningen. Det innebär att frågor om underhållsbidrag, vårdnad 
om barn, barns boende, umgänge med barn samt rätt att bo kvar i 
gemensam bostad faller utanför det privata rättsskyddet, fastän frågorna 
enligt familjerättslig lagstiftning normalt prövas vid separationer.14 
Rättsskyddet omfattar inte heller förmögenhetsrättsliga tvister mellan 
makar och sambor.15

En familj erättslig tvist som uppkommer senare än två år efter en 
äktenskapsskillnad eller upplösning av ett samboförhållande omfattas 
däremot, liksom när sådana tvister inte har samband med en separation. 
Utanför rättsskyddet faller vidare tvister om ekonomiska åtgärder som 
till typ eller omfattning är ovanliga för privatpersoner, t.ex. aktiespekula
tion eller förvärv av lyxbetonade föremål. Detsamma gäller borgensåta
ganden i samband med andras affärsverksamhet. En generell begräns
ning i rättsskyddet består i att det inte omfattar tvister där enskild saknar 
befogat intresse av att få sin sak behandlad. När rättsskyddet täcker en 
tvist innebär det att försäkringen ersätter skäliga och nödvändiga kostna
der för ombud och försvarare, utredning, bevisning i rättegång och skil
jeförfarande, expeditionskostnader i domstol, motparts rättegångskost
nader samt medlare. Kostnader för verkställighet av dom eller utslag 
ersätts däremot inte. För samtliga försäkringsbolag gäller att ersättningen 
är maximerad till mellan 75 000 och 100 000 kronor och att försäkrings
tagaren alltid genom en självrisk står viss del av kostnaden. Vanligen 
utgör självrisken 20 % av kostnaderna, dock lägst ett tusen kronor.16

14 Prop. 1996/97:9, s. 84 ff. Jonsson m.fl. 1982, s. 33 och 14:5 äktenskapsbalken (ÄktB). 
13 Se NJA 1996 s. 727. HD menade att ett försäkringsvillkor med undantag för tvist avse
ende frågor som aktualiseras vid äktenskapsskillnad var tillämpligt på en tvist rörande 
hustruns skyldighet att betala hälften av det belopp maken erlagt för inlösen av lån som 
upptagits under äktenskapet för att reglera skuld avseende gemensam konsumtion. Tvis
ten hade ett tydligt samband med upplösningen av makarnas rättsliga relationer i sam
band med äktenskapsskillnaden och var nära besläktad med frågor som brukar upp
komma i samband med bodelning eller som rör fastställandet av vem av makarna som är 
ägare till viss egendom.
16 Prop. 1996/97:9, s. 84 ff. Självrisken motsvarar vanligen 20% av kostnaderna och 
lägst 1 000 kronor. Angående medlare se 42:17 RB.
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8.3 Rättshjälpsfrågans utveckling i lagstiftningen
Sett över en längre tidsperiod kan statlig rättshjälp indelas i tre olika 
system. Stommen i det första, som gällde från den 1 januari år 1920, var 
LFR som medgav blygsamma möjligheter till bistånd. Ett nytt system 
som byggde på RHL togs i bruk den 1 juli år 1973 där möjligheterna till 
rättshjälp initialt var goda, för att inte säga generösa. Med tiden blev de 
legala begränsningarna emellertid fler. I nuvarande system står RhjL i 
fokus.

8.3.1 Statlig rättshjälp åren 1920-1973
Riksdagen hade år 1918 att ta ställning till ett förslag om rättshjälp, men 
antog det inte med hänvisning till att den hade givits otillräcklig tid att 
granska förslaget. Året därpå antog emellertid riksdagen ett i sak liknande 
förslag om fri rättegång vid domstol och fri verkställighet av dom eller 
utslag.17 Samhällets rättsliga stöd var uppsplittrat på olika myndigheter 
utan central samordning. Systemets grundläggande principer bestod i allt 
väsentligt trots de många lagändringar som vidtogs under femtioårsperio
den.18 Grunden för systemet var att parterna skulle bära rättegångskost
naderna, t.ex. advokats arvode eller kostnader för vittnes eller parts instäl
lelse, medan den som saknade tillgångar beviljades fri rättegång.19

LFR medgav statlig processuell rättshjälp i form av fri rättegång vid 
allmän domstol och offentlig försvarare för misstänkt i brottmål. Dessa 
biståndsformer administrerades av domstol.20 Fri rättegång medgavs 
fysisk person som saknade medel att bekosta en domstolsprocess, och 
den som kunde betala men därefter saknade medel för eget uppehälle 
eller fullgörande av underhållsskyldighet. Rättsligt bistånd beviljades inte 
den vars talan grundade sig på överlåtelse vilken kunde antas ha skett i 
syfte att vinna förmånen av fri rättegång. Fri rättegång innebar att det all
männa stod processuella kostnader för biträde, avgifter, vittnesersättning 
och andra utredningskostnader.21 Statsbidrag utgick till offentliga rätts- 
hjälpsanstalter inrättade av landsting eller kommun och en statlig rätts-

17 Prop. 1918:331 och prop. 1919:118.
18 Prop. 1972:4, s. 21. 1929 års ändringar motiverades av statsfinansiella skäl medan 
ändringarna år 1933, 1934 och år 1936 ökade statens kostnader till följd av att det all
männa skulle ersätta kostnader för t.ex. blodprover i mål om barn utom äktenskap, se 
SOU 1958:40, s. 19 ff.
19 Parallellt med LFR gällde kungörelserna (1947:776) med bestämmelser angående 
tillämpningen av lagen om fri rättegång och (1969:679) om ersättning av allmänna 
medel i vissa fall till part som åtnjuter fri rättegång.
20 Prop. 1972:4, s. 21.
21 1 § 1 st. och 2 § LFR.
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hjälpsanstalt, samt från 1940-talet det s.k. jämtlandssystemet. Det senare 
fanns i landsting som saknade rättshjälpsanstalter och grundade sig på 
avtal mellan berörda landsting och Sveriges advokatsamfund. För för- 
valtningsmålens del saknades en generell motsvarighet till LFR. Eko
nomiskt bistånd i dessa mål och utomprocessuellt bistånd utgick via 
rättshjälpsanstalterna och jämtlandssystemet.22

Vid upprepade tillfällen utreddes den samhälleliga rättshjälpen, både 
med avseende på fri rättegång och utomprocessuell rättshjälp.23 På 1940- 
talet fanns förslag om att det allmänna genom obligatoriska och offent
liga rättshjälpsanstalter i varje landsting eller stad som inte ingick i lands
ting, skulle sörja för utomprocessuell rättshjälp. Utredningen menade att 
det ekonomiska ansvaret för rättshjälpsanstalterna i princip var en statlig 
angelägenhet, men att kommunerna av både ekonomiska och praktiska 
skäl skulle fortsätta som huvudmän.24 Förslaget föranledde inte lagstift
ning-

Nästa utredning uttalade att avsikten med fri rättegång var att sörja 
för att principen om allas likhet inför lagen inte inskränktes till följd av 
mindre bemedlades oförmåga att stå kostnaderna för en process. För att 
uppnå likhet mellan välbeställda och mindre bemedlade eller obemed
lade var det nödvändigt att de senare befriades från avgifter och andra 
kostnader. Fri rättegång var i princip en art av socialhjälp vilken framstod 
som ofrånkomlig med hänsyn till de vanligt förekommande fallen där 
ogifta och fattiga mödrar drev processer mot nekande och försumliga 
fäder. Utredningen ansåg att den kritik som avsåg att rättsligt bistånd 
beviljades i allt för många fall förbisåg att inskränkningar lätt kunde 
motverka institutets syfte. Förslaget låg till grund för en lagändring som 
innebar att fri rättegång inte skulle beviljas om domstolsprövning kunde 
antas vara av ringa betydelse för enskild. Detta innebar att fler fall än 
tidigare skulle uteslutas eftersom den tidigare bestämmelsen hade diskva
lificerat fall där en talan ansågs vara av synnerligen ringa betydelse.25 En 
annan utredning föreslog att det allmänna skulle betala utomprocessuell 
rättshjälp för dem som saknade ekonomiska möjligheter.26 Detta ledde 
dock inte till någon lagstiftningsåtgärd.

22 Prop. 1972:4, s. 21. och SOU 1951:31, s. 21 £
23 T.ex. SOU 1940:11, 1958:40, 1965:13 och SOU 1984:66.
24 SOU 1940:ll,s.57ff.
25 SOU 1942:50, s. 29 £, 41 f., 60 ff. samt SFS 1944:212. Förslaget innebar tre former 
av fri rättegång; en där de sämst ställda kunde åtnjuta samtliga av lagens förmåner, en 
annan för bättre ställda vilka i viss mån kunde stå kostnader för expeditioner m.m. och 
en tredje för dem som kunde betala allt annat än själva biträdeskostnaden.
26 SOU 1951:31, s. 43 ff. Uppdraget bestod i att se över den utomprocessuella rättshjäl
pen åt mindre bemedlade.
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Först med 1951 års rättegångskommitté tog reformeringen av den 
statliga rättshjälpen egentlig fart. LFR kritiserades för att den krävde en 
påtaglig grad av fattigdom vilket innebar att flertalet vanliga löntagare 
inte kunde få rättsligt bistånd fastän en process innebar avsevärda ekono
miska påfrestningar eller kostnaderna utgjorde ett hinder. En annan källa 
till missnöje var att statliga medel reserverades för i huvudsak processuell 
rättshjälp, medan en försumbar del togs i anspråk för utomprocessuella 
tvister fastän behovet var stort.27 Kommittén föreslog att LFR skulle 
ersättas av en ny lag. Utredningen framhöll principen om allas likhet 
inför lagen vilken i första hand innebar att en och samma lag var tillämp
lig lika för alla. Principen innebar också att ingen av ekonomiska skäl 
skulle tvingas avstå ifrån att ta till vara sin rätt. I detta avseende var prin
cipen inte realiserad eftersom den stora massan inte kunde få fri rätte
gång. En principiell nyhet innebar kommitténs förslag om att även den 
som hade förmåga att betala en del av rättegångskostnaderna, skulle 
kunna få bistånd. För att begränsa kostnaderna för rättshjälp föreslogs 
att fri rättegång inte skulle beviljas om en talan var uppenbart ogrundad, 
och att en förutsättning för bistånd skulle vara att enskilda på förhand 
bidrog genom ett kostnadsbidrag baserat på betalningsförmåga. Detta 
starkt differentierade system var ägnat att utjämna skillnaderna mellan 
olika medborgares förmåga att driva en process och därmed tillgodose 
principen om allas likhet inför lagen. Med hänvisning till förslagets kon
sekvenser för statsfinanserna vidtogs dock inga lagstiftningsåtgärder.28

En ny utredning tillsattes vars utgångspunkt var de huvudprinciper 
som 1951 års rättegångskommitté hade utformat och riksdagen antagit.29 
En skillnad var att det reviderade förslaget omfattade dödsbo och att en 
vinnande part skulle få ersättning för egna rättegångskostnader som inte 
var möjliga att utfå av den part som hade rättegångshjälp.30 Inte heller 
detta förslag ledde till lagstiftning. Kritiken mot att rättshjälp enligt LFR 
endast omfattade de ekonomiskt sämst ställda växte sig starkare.31 Ytter
ligare ett förslag upprättades av en inomdepartemental arbetsgrupp enligt 
vilket rättshjälp skulle beviljas om det fanns behov av bistånd, och oavsett 
om det gällde rådfrågning eller biträde vid förhandlingar eller liknande.

27 Se anförande av statsrådet Zetterberg till statsrådsprotokollet den 20 januari år 1956. 
Kommittén tillkallades för att göra en översyn av RB och därtill anslutande lagstiftning, 
se anförande av statsrådet Zetterberg till statsrådsprotokollet den 25 maj år 1951.
28 SOU 1958:40, s. 18, 63 ff. och s. 100 ff. och interpellationssvar den 9 maj vid 1961 
års riksdag, i första lagutskottets utlåtande 1962 nr 28, s. 15.
29 Rskr 1962 nr 136.
30 SOU 1965:13, s. 133 f.
31 Se prop. 1970:1, bil. 4, s. 59 och anförande av statsrådet Kling till statsrådsprotokol
let den 28 juni år 1962.
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Behovet skulle kunna vara hänförligt till vilken rättslig angelägenhet som 
helst och behandlas av domstol eller förvaltningsmyndighet.32 Detta för
slag låg till grund för den nya RHL.

8.3.2 Statlig rättshjälp åren 1973-1997
Slutsatsen om att den för ett rättssamhälle centrala principen om allas 
likhet inför lagen inte fullt ut kunde upprätthållas utgjorde grunden för 
den nya rättshjälpslagen som antogs i början av 1970-talet. En bärande 
idé i denna stora rättshjälpsreform var jämlikhet. Lagen begränsades inte 
till mål och ärenden vid vissa domstolar eller myndigheter, utan rätts
hjälp skulle under förutsättning att det fanns ett biståndsbehov i princip 
kunna utgå i varje slags rättslig angelägenhet och oavsett om den var pro- 
cessuell eller utomprocessuell. De fåtaliga begränsningar som uppställdes 
motiverades av rättshjälpens karaktär av social förmån.33 I samband med 
senare lagändringar betonades den grundläggande målsättningen om att 
enskilda skulle ha möjlighet att ta till vara sina rättsliga intressen obero
ende av ekonomisk situation, vilket skulle bidra till att främja allas likhet 
inför lagen.34 En av lagens biståndsformer var allmän rättshjälp.35

Större delen av den allmänna rättshjälpen togs i anspråk för familje- 
rättsliga angelägenheter.36 De starkaste sociala skälen för att bevilja rätts
hjälp ansågs typiskt sett föreligga i fråga om löntagare med behov av 
rättsligt bistånd. För att komma i åtnjutande av statlig rättshjälp fick inte 
rättssökandens årsinkomst överstiga åtta prisbasbelopp.37 Gränsbelop
pets anknytning till prisbasbeloppet upphörde år 1983 och angavs i stäl
let till 110 000 kronor i lagtexten. År 1988 anknöts det ånyo till sju pris
basbelopp, vilket i praktiken innebar en höjning av den diskvalificerande 
inkomstgränsen.38 I viss utsträckning kunde dödsbo få rättshjälp om det 
med hänsyn till boets behållning och delägarnas ekonomiska förhållan-

32 Se Ju 1970:14, s. 305 f.
33 Prop. 1972:4, s. 229 och s. 241.
34 Se t.ex. prop. 1978/79:9, s. 141 och prop. 1987/88:73, s. 24.
35 1 § RHL reglerade även rättshjälp åt misstänkt i brottmål, rådgivning och sedermera 
genom SFS 1973:118 rättshjälp genom offentligt biträde.
36 Siffran, ca 70 %, anges i prop. 1996/97:9, s. 88.
37 6 § RHL. Gränsbeloppet motsvarade åtta gånger det enligt lagen (1962:381) om all
män försäkring bestämda basbeloppet för oktober månad året innan ansökan om 
rättshjälp. Gränsbeloppet modifierades med hänsyn till den rättssökandes eventuella 
underhållsskyldighet samt förmögenhet eller skulder vilket påverkade betalningsförmå
gan. Prisbasbelopp motsvarar den tidigare termen basbelopp, se SFS 1998:677. I det föl
jande används begreppet prisbasbelopp.
38 SFS 1983:153 och SFS 1988:213.
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den var skäligt. RHL:s övriga begränsningar hänförde sig i princip till 
upprättande av självdeklarationer och regler för att stävja processer där 
rättssökanden saknade ett befogat intresse av att få sin sak prövad. För att 
en näringsidkare skulle få rättshjälp i en angelägenhet som hade sam
band med näringsverksamheten, uppställde lagen ett krav på särskilda 
skäl. Lagen gav envar möjlighet till en timmes juridisk rådgivning i vilken 
rättslig angelägenhet som helst, mot en i förväg fastställd avgift vilken 
kunde nedsättas eller efterges.39

Rättshjälp enligt RHL innebar att staten i princip utan begränsningar 
ersatte kostnader för biträde, utredning, inställelse inför domstol eller 
annan myndighet och vissa avgifter. Däremot ersattes inte motparts 
rättegångskostnader vid förlorat mål.40 Sådana ersattes vanligen genom 
det privata rättsskyddet.41 Enskilda som beviljades rättshjälp skulle bidra 
till kostnaderna genom ett kostnadsbidrag, sedermera rättshjälpsavgift. 
Denna bestod av en grundavgift vars storlek var beroende av enskilds 
ekonomiska förhållanden, samt en tilläggsavgift som dessutom var av- 
hängig kostnaderna för rättshjälpen. Avgifterna höjdes successivt för att 
sänkas år 1988 och åter höjas år 1993.42

Lagen ändrades ett otal gånger, särskilt under 1980- och 1990-talen, 
och oftast för att minska statens kostnader. Rättshjälpssystemet blev 
komplicerat och svårtillgängligt. En större reform av främst organisato
risk art ägde rum år 1980.43 Nuvarande organisation tillkom år 1991 då 
rättshjälpsnämnderna ersattes av en rättshjälpsmyndighet och Rättshjälps- 
nämnden blev högsta instans.44 Rättshjälps- och rådgivningsavgifter höj
des och möjligheten till rättshjälp för upprättande av äktenskapsförord 
och testamente samt i pilotmål avskaffades år 1982.45 Året därpå begrän
sades rätten till biträde i bodelningsärenden. Rätten till rättshjälp blev 
subsidiär i vissa fastighetstvister om den rättssökande hade eller borde ha 
haft privat rättsskydd.46 År 1988 infördes en bestämmelse om att rätts
hjälp inte fick beviljas i angelägenhet enligt trafikskadelagen (1975:1410) 
eller rörande skadestånd som skulle betalas från en ansvarsförsäkring.

39 7-6 §§ och 41-43 §§ RHL.
40 9 § RHL.
41 SOU 1995:81,s.92.
42 9-15 §§ RHL och SFS 1979:240, 1983:153, 1988:213 och SFS 1993:9.
43 SFS 1979:240. Bl.a. fick domstolar och myndigheter större befogenheter att besluta 
om rättshjälp och antalet rättshjälpsnämnder minskades från sex till fyra.
44 SFS 1989:360.
45 SFS 1981:5, 1981:1287 och SFS 1982:299.
46 SFS 1983:153. Beträffande fastighetsundantaget se prop. 1982/83:61, s. 32 f. och bet. 
JuU 1982/83:19.
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Fastighetsundantaget utvidgades till att omfatta även en tidigare ägare. 
Bestämmelsen mildrades genom att statlig rättshjälp skulle kunna beviljas 
om enskilds kostnader uppgick till minst tre prisbasbelopp.47 I samband 
med 1989 års lagstiftningsärende ändrades RHL beträffande patientska- 
deärenden.48 Möjligheterna till rättsligt bistånd för den som hade utsatts 
för brott utomlands utökades år 1994. Samma år undantogs flera ärende
typer från tillämpningsområdet, t.ex. skuldsanering enligt skuldsanerings
lagen (1994:334).49

Rättsligt bistånd reglerades på skilda håll, avgiftssystemet var kom
plext och reformbehovet stort. Dessutom överlappade den statliga rätts
hjälpen och det privata rättsskyddet delvis varandra varför enskilda 
ansågs sakna incitament att minimera kostnaderna.50

8.4 Statlig rättshjälp
Rättshjälpslagen (1996:1619) uppställer en rad allmänna förutsättningar 
för att rättshjälp skall beviljas. Som redan har nämnts lämnas rättshjälp i 
rättsliga angelägenheter. Varje rättshjälpsärende skall inledas med minst 
en och högst två timmars rådgivning. Detta är numera ett obligatoriskt 
moment. För att få rättshjälp krävs vidare att behovet av rättshjälp hänför 
sig till juridiskt biträde och att detta behov inte kan tillgodoses på annat 
sätt. Först om detta krav är uppfyllt kan enskilda komma i åtnjutande av 
lagens övriga förmåner, t.ex. ersättning för utredningskostnader. Ytterli
gare en förutsättning för att rättshjälp skall utgå att det är rimligt att sta
ten bidrar till kostnaderna. Slutligen är den statliga rättshjälpen generellt 
subsidiär i förhållande till privat rättsskydd. För att rättshjälp skall bevil
jas för exempelvis familj erättsliga angelägenheter uppställer lagen ett krav 
på särskilda skäl.51

47 SFS 1988:213. Lagändringen innebar endast att lagtexten bringades i samstämmighet 
med rådande praxis. Se även SFS 1989:360.
48 Se 8 a § i SFS 1989:360 vilken innebar att särskild hänsyn skulle tas till rättssökandes 
personliga förhållanden vid prövning av en ansökan om rättshjälp i angelägenhet rörande 
ersättning till patient för behandlingsskada eller läkemedelsskada.
49 Se 9 b § i SFS 1994:37 och 8 § i SFS 1994:339. Övriga lagändringar under åren 
1973-1997 avsåg främst rättshjälp genom offentligt biträde, t.ex. SFS 1994:141 och SFS 
1995:775.
50 Prop. 1996/97:9, s. 81.
51 Se 2, 4—5 och 11 §§ RhjL. Enligt RHL kunde rättshjälp beviljas oavsett till vilken av 
lagens förmåner behovet hänförde sig till.
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Lagens förmåner omfattar kostnader för juridiskt biträde, utrednings- 
kostnader och avgifter som ansöknings- eller expeditionsavgift, liksom 
avgift för verkställighetsåtgärder hos kronofogdemyndigheten. Statens 
ersättning för kostnader för biträde är maximerad till en arbetsinsats om 
100 timmar. I undantagsfall kan dock ytterligare rättshjälp medges. Mot
svarande gräns för utredningskostnader är 10 000 kronor. Enskilda skall 
alltid bidra till kostnaderna i rättshjälpsärendet. Rättshjälpsavgiften mot
svarar en procentuell andel av kostnaderna för rättshjälpsbiträdet, och 
andelens storlek bestäms utifrån enskildas ekonomiska situation.52

Beslut om rättshjälp fattas av rätten i de mål och ärenden som pågår 
där, medan Rättshjälpsmyndigheten beslutar i annat fall.53 Några av de 
redan nämnda förutsättningarna och kraven behandlas mer ingående 
nedan.

8.4.1 Statlig rättshjälp subsidiär till privat
Statlig rättshjälp är som nämnts subsidiär till det privata rättsskyddet. 
Detta innebär att en rättssökande som har en privat rättsskyddsförsäk- 
ring eller något liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten inte 
skall beviljas rättshjälp. Med liknande rättsskydd avses rättshjälp genom 
fackförening eller intresseförening, t.ex. hyresgästförening. Bestämmel
sen motiveras av att den som faktiskt har en försäkring inte dessutom 
skall kunna få statlig rättshjälp. En rättssökande som saknar privat rätts
skydd men som med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt, eller sina 
ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft rättsskydd, kan 
beviljas rättshjälp. Kravet är då att det finns särskilda skäl med hänsyn till 
angelägenhetens art och betydelse för den rättssökande, vilket kan vara 
fallet om ett negativt utfall av en prövning om rättshjälp skulle vara stö
tande. Som exempel anges att åklagare inte bistår ett brottsoffer samtidigt 
som rätt till målsägandebiträde inte föreligger enligt lagen (1988:609) 
om målsägandebiträde, samt tvister där barn är inblandade.54

Prövningen av en rättshjälpsansökan kan till följd av borde-regeln bli 
att den som i och för sig uppfyller lagens krav ändå inte beviljas rätts
hjälp. Bestämmelsens syfte är att upprätthålla en hög försäkringstäck- 
ning. Den som har valt bort rättsskyddet men är försäkrad i övrigt och 
den som trots ekonomiska möjligheter helt har avstått privat försäk
ringsskydd skall inte beviljas rättshjälp. Det skall inte löna sig att vara

52 Se 15-17, 19, 23, 34 och 38 §§.
53 Se 39 § och 43-44 §§. Domstols beslut överklagas till hov- eller kammarrätt, medan 
Rättshjälpsmyndighetens beslut överprövas av Rättshjälpsnämnden.
54 9 § och prop. 1996/97:9, s. 92 ff.
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oförsäkrad, i vart fall bör detta gälla dem som ligger nära hälften eller 
över hälften av den inkomstgräns RhjL uppställer som ett krav för att 
rättshjälp alls skall aktualiseras. Bestämmelsen är däremot inte avsedd att 
utestänga dem som inte har möjlighet att försäkra sig. Det kan gälla 
människor som efter en äktenskapsskillnad, utlandsvistelse, vräkning, 
vistelse på anstalt eller sjukhus inte har något hem att försäkra eller ung
domar som nyligen har flyttat hemifrån samt personer med små eko
nomiska resurser, språkproblem eller sociala problem. Detsamma gäller 
dem som endast har råd med vardagliga utgifter såsom mat och kläder.55

8.4.2 Allmänna förutsättningar och andra begränsningar
Rättshjälp får beviljas för rättsliga angelägenheter vilket innebär att 
rättshjälp inte är begränsad till ärenden som handläggs inför domstolar. 
Rättshjälp kan beviljas även i utomprocessuella angelägenheter och ären
den som handläggs inför skiljemän.56 RhjL:s allmänna förutsättningar 
uppställer krav bl.a. beträffande inkomstgräns, behov av juridiskt biträde 
och på rimligheten i att staten bidrar till kostnaderna. Endast fysisk per
son vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kronor kan komma 
i fråga för statlig rättshjälp. Det ekonomiska underlaget motsvaras av 
enskilds årsinkomst modifierad av underhållsskyldighet, förmögenhet 
och skuldsättning.57 Lagen medger också att rättshjälp beviljas för döds
bon. Detta kräver dock synnerliga skäl med hänsyn till dödsboets och 
dödsbodelägarnas ekonomiska förhållanden, angelägenheternas art samt 
omständigheterna i övrigt. Undantagsregeln är avsedd att förhindra stö
tande konsekvenser.58

Rättshjälpsbehovet måste hänföra sig till ett behov av juridiskt biträde 
utöver rådgivning, och skall inte kunna tillgodoses på annat sätt, t.ex. 
genom att den rättssökande själv har förmåga att utföra sin talan eller om 
juridisk hjälp lämnas av fackföreningar eller intresseorganisationer. Den 
rättssökandes egna kvalifikationer är således av betydelse och skall vägas 
mot ärendets svårighetsgrad. Här är den enskildes fysiska och psykiska 
tillstånd av betydelse liksom ålder och erfarenhet. Behovet av juridiskt 
biträde anses vara mindre i allmän förvaltningsdomstol jämfört med all-

55 Prop. 1996/97:9, s. 99 och s. 209.
56 Se Renfors och Sverne 1998, s. 24.
57 6 och 38 §§. När RhjL trädde i kraft fastställdes inkomstgränsen till 210 000 kronor 
vilket motiverades av att den som ansågs kunna betala den förhöjda statliga inkomstskat
ten (värnskatt) också hade förmåga att stå kostnaderna för att ta till vara sina rättsliga 
intressen. Nuvarande gräns gäller sedan den 1 april år 1999, se SFS 1999:63.
58 6 § och prop. 1996/97:9, s. 123 och s. 207.1 motiven anges att ett dödsbo kan behöva 
föra talan för att utfå begravningskostnader utan samband med brottmål.

152



män domstol till följd av den förras materiella processledning och utred- 
ningsansvar. Som regel anses dock att det finns behov av biträde i mål om 
verkställighet av domar och beslut om vårdnad och umgänge.59

Rättshjälp får lämnas endast om det med hänsyn till angelägenhetens 
art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är 
rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Bestämmelsen är avsedd att styra 
statens resurser till områden där behoven av rättshjälp är störst. På denna 
grund diskvalificeras angelägenheter som rör större ekonomiska transak
tioner som inte har med vardaglig välfärd att göra, t.ex. spekulation med 
aktier och konst eller angelägenheter som rör mer lyxbetonade föremål 
som båtar, bilar och smycken.60

8.4.3 Ärenden som inte omfattas eller som kräver särskilda skäl
Statlig rättshjälp medges inte eller kräver särskilda skäl för vissa ärende
typer. Rättshjälp får inte beviljas i en angelägenhet som rör bodelning 
såvida det inte rör klander av densamma. Förbud uppställs även i fråga 
om upprättande av självdeklaration, äktenskapsförord, testamente eller 
gåvohandling, i angelägenhet som rör skuldsanering enligt skuldsanerings
lagen (1994:334), pilotmål och i angelägenhet som rör trafikskadeersätt
ning enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller som rör skadestånd som 
skall betalas från en ansvarsförsäkring etc. I det sistnämnda fallet får dock 
rättshjälp beviljas om ett mål eller ärende har inletts vid domstol eller 
enbart rör annan skada än personskada. En generell begränsning utgörs 
av att rättshjälp inte får beviljas i fråga om anspråk som har överlåtits till 
den som ansöker om rättshjälp om överlåtelsen kan antas ha skett för att 
uppnå en fördel vid prövningen av ansökan.61

För att rättshjälp skall beviljas i bl.a. angelägenheter som rör äkten
skapsskillnad och därmed sammanhängande frågor krävs särskilda skäl. 
Med sammanhängande frågor avses sådana som enligt 14:5 äktenskaps- 
balken (AktB) normalt prövas i mål om äktenskapsskillnad; underhålls
bidrag, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn samt rätt att 
bo kvar i gemensam bostad. Bestämmelsen i RhjL skall tillämpas restrik
tivt. Vid bedömningen av om särskilda skäl föreligger är det avgörande 
om förhållandena är mer komplicerade än vanligt och kräver en mer 
omfattande juridisk hjälp. Detta kan vara fallet om målet är tvistigt eller 
om en äktenskapsskillnad har internationella inslag. Det är däremot inte

59 7 § 1 st. och prop. 1996/97:9, s. 87 f. och 115 FE
60 8 § och prop. 1996/97:9, s. 119 ff.
61 10—11 §§ och 13 §. Bestämmelsen om bodelning avser äktenskap, partnerskap och 
samboförhållanden, se prop. 1996/97:9, s. 130.
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tillräckligt att endast en av makarna vill skiljas och den andra motsätter 
sig detta, utan målet måste kräva att en mindre omfattande biträdesin- 
sats är otillräcklig. Med en mer omfattande insats avses att det är fråga 
om en biträdesinsats på mer än någon eller några timmar utöver två tim
mars rådgivning. Detta motsvarar i princip den tidigare gällande nor
maltaxan för ersättning till biträde i mål med gemensam ansökan om 
äktenskapsskillnad. Taxan varierade mellan tre till fem timmar beroende 
på om det var ett direktdömt mål eller ett mål med betänketid.62

Lagen uppställer även krav på särskilda skäl i angelägenheter som rör 
underhåll till barn.63 Bestämmelsen grundar sig på att i stort sett alla 
barn vars föräldrar inte bor tillsammans får underhållsstöd. Denna fråga 
behandlas av förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol vilka har 
en omfattande utredningsskyldighet. Ett behov av biträdeshjälp anses 
därför som regel inte föreligga. För att särskilda skäl skall anses föreligga 
skall förhållandena vara mer komplicerade än normalt. Detta kan vara 
fallet om ett barn har behov av ett större underhållsbidrag än vad som 
motsvaras av underhållsstödet eller om ärendet har internationell anknyt
ning.64 Det räcker dock inte att ett barns behov av underhåll är större än 
underhållsstödet. Därutöver krävs exempelvis att barnet har speciella 
behov eller att föräldrarnas ekonomiska förhållanden är svåra att utreda 
eller bedöma. Särskild restriktivi tet skall med hänsyn till RhjL:s karaktär 
av social skyddslagstiftning iakttas när underhållsbidraget inte är avsett 
att täcka ett barns grundläggande behov, utan utgör ett tillägg.65

Det anses inte rimligt att staten subventionerar en näringsidkare som 
normalt sett bör kunna ordna sitt rättsskyddsbehov genom försäkringar. 
Lagen uppställer därför, utöver de allmänna förutsättningarna, ett krav på 
särskilda skäl för att den som är eller har varit näringsidkare skall få 
rättshjälp i en angelägenhet som har uppkommit i näringsverksamheten. 
Bedömningen av särskilda skäl skall ske med hänsyn till verksamhetens

62 Prop. 1996/97:9, s. 139 ff. och s. 210 f. Se NJA 1999 s. 149 II där makars oenighet 
om äktenskapsskillnad inte utgjorde särskilda skäl med hänvisning till att det var ett van
ligt äktenskapsmål med betänketid. Makarna hade inga gemensamma barn. Se även NJA 
1999 s. 149 III där en kvinna beviljades rättshjälp i mål där hon förde talan mot maken 
rörande äktenskapsskillnad, vårdnad om ett gemensamt barn och rätt att bo kvar i en 
gemensam bostad. HD bedömde att biträdesinsatsen på sex timmar var erforderlig och 
målet därmed av sådan omfattning att det förelåg särskilda skäl.
63 Detsamma gäller enligt 11 § 3 p. RhjL för angelägenhet som rör skatter, tullar, avgif
ter eller betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter och enligt 4 p. angelägenhet som 
skall avgöras av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § RB (småmål) samt enligt 3 p. i fall 
som skall behandlas utomlands.
64 Prop. 1996/97:9, s. 136 och s. 210 f.
65 NJA 2003 s. 226.
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art och begränsade omfattning, enskilds ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt. En nystartad verksamhet kan uppfylla kravet, 
liksom om en näringsidkare praktiskt sett är jämförbar med en löntagare 
eller då den rättsliga angelägenheten har ett starkt samband med person
liga förhållanden.66

66 13 § och prop. 1996/97:9, s. 127 och s. 211.
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9 Partidebatten om rättshjälp

9.1 Partiernas utgångsläge
I mitten av 1950-talet uttalade justitieminister Zetterberg att det var 
allvarligt att stora kategorier av medborgare till följd av LFR:s snäva 
tillämpningsområde inte kunde få fri rättegång. Vid denna tid regerade 
en koalitionsregering bestående av s och bf med Erlander som stats
minister. Justitieministern menade att det ur rättssäkerhetssynpunkt var 
lika viktigt att rättegångsordningen var öppen för alla som att den funge
rade säkert. Rättsligt bistånd utgick inte trots att enskildas rättegångs
kostnader många gånger utgjorde ett hinder eller var oskäligt betung
ande. Zetterberg såg ingen annan lösning än att vidga den personkrets 
som kunde få fri rättegång. Utredningen borde därför utgå ifrån att ingen 
av ekonomiska skäl skulle utestängas från möjligheten att ta till vara sina 
intressen inför domstol. Reglerna borde dock motverka utsiktslösa pro
cesser och bedömningen av vilka som skulle få fri rättegång skulle ske 
utifrån enskildas ekonomiska situation och målens beskaffenhet. Med 
hänsyn till statens finanser borde enskilda bidra till kostnaderna efter för
måga.1

Rättegångskommittén uttalade att rättsprincipen om allas likhet inför 
lagen inte var förverkligad eftersom endast en mycket begränsad del av 
medborgarna beviljades rättshjälp. Med förslaget skulle fler komma i 
fråga för bistånd och bidra till kostnaderna efter förmåga. Kommittén 
övervägde inte något alternativ till ett statligt finansierat rättshjälps- 
system. Riksdagen godtog kommitténs grunder, men kritiserade de före
slagna förutsättningarna för rättegångshjälp och hur parts bidragsskyldig- 
het skulle fastställas.2 Vid 1961 års riksdag tillfrågades justitieminister 
Kling om den socialdemokratiska regeringen avsåg att lägga fram förslag 
i enlighet med rättegångskommitténs grunder. Kling bekräftade att en 
stor del av medborgarna saknade möjligheter att ta till vara sina rättsliga

1 Anförande av statsrådet Zetterberg till statsrådsprotokollet den 20 januari år 1956.
2 SOU 1958:40, s. 139 och rskr 1962 nr 136.
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intressen, men besvarade frågan nekande med hänvisning till att det var 
svårt att finna en lämplig och rättvis avvägning som samtidigt innebar en 
smidig form för det allmännas medverkan. Han fann det troligt att en 
eventuell reform på rättshjälpsområdet skulle ske efter delvis andra linjer 
än dem av 1951 års rättegångskommitté anvisade.3

Ett halvt år senare krävde fp att regeringen skulle lägga fram ett förslag 
i enlighet med 1951 års rättegångskommittés riktlinjer. Partiet ansåg att 
en reform skulle prioriteras, särskilt mot bakgrund av den i svensk rätt 
erkända principen om att ingen av ekonomiska skäl skulle hindras från 
att få sin sak prövad av domstol. Partiet menade dock att frågan om er
sättning för rättegångskostnader för den part vars motpart fick fri rätte
gång krävde ytterligare överväganden.4 Utskottet delade folkpartiets 
uppfattning och riksdagen anhöll om ett regeringsförslag på rättshjälps
området. Utskottet uttalade att privat rättsskydd främjade enskildas möj
ligheter att ta till vara sin rätt, men att rättsskyddet inte kunde antas få 
tillräcklig utbredning för att utgöra en godtagbar lösning. Det var därför 
väsentligt att det allmännas stöd snarast utvidgades till att omfatta en 
större personkrets så att ingen av ekonomiska skäl skulle vara förhindrad 
att ta till vara sin rätt.5

Socialdemokraterna tillsatte en ny utredning och justitieminister Kling 
betonade återigen lagens olägenheter och att en reform skulle syfta till att 
även den som kunde betala viss del, men inte hela rättegångskostnaden, 
skulle kunna få rättshjälp. Han menade att det inte var uteslutet att en 
kommande reform på rättshjälpsområdet delvis skulle kunna lösas på 
försäkringsbasis. Utredningen skulle ta sin utgångspunkt i 1951 års rätte
gångskommittés riktlinjer. Uppdraget omfattade även att överväga juri
diska personers, och särskilt dödsbons, möjligheter att få bistånd samt 
alternativ till statlig finansiering.6

Det reviderade lagförslaget byggde i allt väsentligt på 1951 års rätte
gångskommittés betänkande. Det innehöll även förslag om att dödsbon 
skulle få rättegångshjälp samt en rätt för vinnande part att i vissa fall av 
allmänna medel få ersättning för egna rättegångskostnader som inte den 
part som haft rättegångshjälp kunde betala. Den nya utredningens 
ståndpunkt var att varken en frivillig eller en obligatorisk rättsskyddsför-

3 Interpellationssvar den 9 maj vid 1961 års riksdag, i första lagutskottets utlåtande 1962 
nr 28, s. 15.
4 AKM 1962:557 fru Gärde Widemar och herr Gustafson (fp) och FKM 1962:479 
Hanson (fp).
5 Första lagutskottets utlåtande 1962 nr 28, s. 21 f. och rskr 1962 nr 136. Vänsterpartiet 
hade ingen representant i utskottet.
6 Anförande av statsrådet Kling till statsrådsprotokollet den 28 juni år 1962.
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säkring minskade behovet av lagstiftning. Den förkastade en försäkrings- 
grundad lösning till följd av försäkringsbolagens ovilja att erbjuda rätts- 
skyddsförsäkringar, och att befintliga försäkringar begränsade sig till 
vissa tvister. Utredningen avvisade även en ordning med obligatoriska 
försäkringar i statlig eller annan regi pga. svårigheterna att administrera 
ett sådant system, att bestämma premiers och självriskers nivå samt att 
bedöma om en talan var befogad.7 Socialdemokraterna gjorde inte heller 
detta reviderade förslag till sitt.

9.2 Statlig rättshjälp subsidiär till privat
9.2.1 1973 års lagstiftningsärende
Genom 1973 års lagstiftningsärende fastslogs att den statliga rättshjälpen 
skulle vara primär i förhållande till det privata rättsskyddet.8

Frågan om relationen mellan det allmänna respektive privata systemet 
intog ingen framträdande plats i 1973 års lagstiftningsärende. År 1970 
uttalade justitieminister Geijer att förnyade överväganden av förhållan
det mellan statlig rättshjälp och privat rättsskydd var nödvändiga.9 Mot 
bakgrund av att en stor grupp människor saknade rättsskydd avvisade 
den inomdepartementala arbetsgruppen en frivillig lösning, men även 
ett system med obligatoriska försäkringar eftersom detta omöjliggjorde 
differentierade avgifter baserade på ekonomisk förmåga. Slutsatsen var 
att privat rättsskydd kunde utgöra ett betydelsefullt komplement till den 
allmänna rättshjälpen.10

I regeringen Palmes lagförslag förutsattes att allmän rättshjälp skulle 
vara primär i förhållande till förekommande försäkringar, och utgå obe
roende av samtidigt rättsskydd. Justitieminister Geijer uttalade att en fri
villig försäkring inte kunde ersätta statligt stöd eftersom många saknade 
privat skydd. Rättsskyddets tillämpningsområde var därtill allt för be
gränsat och tillgodosåg endast ett ekonomiskt stödbehov, men däremot 
inte behov av kvalificerad biträdeshjälp vilket krävde samhälleliga in
satser. Slutsatsen var att staten genom direkt ekonomiskt stöd skulle till-

7 SOU 1965:13 s. 44 ff. och s. 133 f.
8 SFS 1972:429 och prop. 1972:4, s. 240 där rättsskyddet förutsattes fungera komplet
terande till statlig rättshjälp. Även för tiden innan RHL trädde i kraft ersatte rättsskyddet 
kostnader endast om den försäkrade inte fick ersättning genom allmänna medel enligt 
LFR, se prop. 1972:4, s. 28.
9 Prop. 1970:1, bil. 4, s. 60.
10 Ju 1970:14, s. 100 ff.
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godose det grundläggande behovet av rättshjälp, men Geijer uteslöt inte 
andra former.11 Utskottet menade att privat rättsskydd utgjorde ett kom
plement till statens utökade ekonomiska stöd.12

Moderaterna betonade att förverkligandet av principen om allas likhet 
inför lagen var en av statsmaktens viktigaste uppgifter. Partiet motsatte 
sig förslaget om att statliga advokatbyråer skulle inrättas för att möta en 
förväntad efterfrågan på biträden. I samband med detta uttalade m att en 
utvidgning av det allmännas rättshjälpsverksamhet borde åvila lands
tingen, medan kostnadsansvaret i sin helhet skulle vara statligt.13 Folk
partiet etiketterade rättshjälpslagstiftningen som en ytterst angelägen 
samhällsuppgift där staten skulle ha det fulla kostnadsansvaret.14

9.2.2 1983 års lagstiftningsärende
Genom 1983 års lagstiftningsärende infördes det s.k. fastighetsundanta- 
get vilket innebar att statlig rättshjälp inte skulle beviljas en ägare av en 
fastighet eller byggnad i angelägenhet som avsåg fastigheten eller byggna
den, om ägaren hade eller borde ha haft en rättsskyddsförsäkring eller 
annat liknade rättsskydd.15

Vid tiden för detta lagstiftningsärende övervägde en parlamentarisk 
kommitté en total revidering av RHL.16 Socialdemokraterna ansåg att 
statsfinansiella skäl motiverade en lagändring snarast, och avvaktade där
för inte kommitténs arbete. Regelns borde-formulering skulle utgöra ett 
incitament för fastighetsägare att teckna försäkringar. Staten borde inte 
subventionera dessa tvister utan det var fastighetsägares ansvar att ordna 
ett tillräckligt gott rättsskydd. Bedömningen av om en ägare borde ha 
haft rättsskydd skulle ske med hänsyn till situationen i det enskilda fal
let. Att en fastighetsägare pga. dålig ekonomi inte hade tecknat en för
säkring skulle sällan utgöra ett skäl för rättshjälp, medan det motsatta 
kunde gälla om det berodde på ett ursäktligt förbiseende. Justitieminis
ter Rainer uttalade att frågan om att från rättshjälpsområdet utesluta 
rättsliga angelägenheter där det fanns möjlighet till privat rättsskydd 
borde övervägas, och att rättshjälpen i vart fall kunde vara subsidiär i de

11 Prop. 1972:4, s. 227 ff
12 Bet. JuU 1972:12, s. 25.
13 Se res. 1 i bet. JuU 1972:12, s. 56 f. och mot. 1972:1473 herr Winberg m.fl. (m).
14 Res. 2 i bet. JuU 1972:12, s. 57ff. och mot. 1972:1471 herr Sjöholm m.fl. (fp).
15 SFS 1983:153.
16 Rättshjälpskommittén som tillsattes i slutet av år 1981 resulterade bl.a. i SOU 
1984:66.
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nu aktuella fallen eftersom snart sagt samtliga fastighetsägare försäkrade 
sin egendom.17 Utskottet instämde i att besparingar var nödvändiga med 
hänsyn till statsfinanserna.18

9.2.3 1988 års lagstiftningsärende
Genom 1988 års lagstiftningsärende utvidgades fastighetsundantaget 
och statlig rättshjälp blev subsidiär i bl.a. angelägenheter om trafikskade
ersättning.19

Rättshjälpskommitténs mening var att allmän rättshjälp i större ut
sträckning borde vara subsidiär till privat rättsskydd under förutsättning 
att det var möjligt att teckna försäkring. Det borde uppställas ett krav på 
synnerliga skäl för rättshjälp i angelägenheter om fastigheter, byggnader, 
motordrivna fordon, husvagnar och båtar.20 Justitieminister Leijon god
tog inte detta förslag eftersom försäkringar för denna typ av egendom ofta 
saknade ett rättsskyddsmoment och enskilda skulle kunna stå helt utan 
rättsskydd och tvingas avstå ifrån att göra sin rätt gällande. Dessutom 
innebar den föreslagna inskränkningen endast blygsamma besparingar. 
Leijon accepterade däremot ett utvidgat fastighetsundantag med inne
börd att det skulle omfatta även en tidigare ägare av en fastighet eller en 
byggnad. I dessa fall gällde säljarens villaförsäkring även efter en över
låtelse och omfattade därmed en eventuell fastighetstvist. Det socialdemo
kratiska förslaget innebar vidare att rättshjälp inte skulle beviljas i ange
lägenheter om trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen (1975:1410) 
eller rörande skadestånd som kunde betalas från en befintlig ansvarsför
säkring. Subsidiaritet i dessa fall skulle förhindra att statliga subventioner 
för rättsligt bistånd slutligen kom försäkringsbolagen tillgodo.21

Utskottet delade socialdemokraternas uppfattning om att fastighets
undantaget borde utvidgas och den allmänna rättshjälpen vara subsidiär 
i skadeståndsärenden. Utskottet hade inga principiella invändningar mot 
att allt fler områden överfördes till försäkringssystemet, under förutsätt
ning att försäkringsvillkoren inte förändrades.22 Vänsterpartiet däremot 
avvisade förslaget och erinrade om att rättshjälpsreformens syfte var att 
realisera principen om allas likhet inför lagen. Partiet menade att genom-

17 Prop. 1982/83:61, s. 33 ff. Till grund för förslaget låg Ds Ju 1982:2.
18 Bet.JuU 1982/83:19, s. 19.
19 SFS 1988:213. En kort tid därefter modifierades fastighetsundantaget på så sätt att 
rättshjälp skulle lämnas om rättsskyddet inte täckte den rättssökandens egna kostnader 
och avse den del som översteg tre prisbasbelopp, se SFS 1989:360
20 SOU 1984:66, s. 77 ff.
21 Prop. 1987/88:73, s.27ff.
22 Bet. JuU 1987/88:21, s. 23 ff. och s. 44 ff.

160



förda besparingar hade urholkat det rättsliga biståndet på ett sådant sätt 
att denna princip inte längre framstod som en självklarhet. Vänsterpar
tiet ansåg att frågan om rättshjälp prioriterades i allt för låg grad, och 
menade att besparingar varken fick inkräkta på rättssäkerheten eller 
innebära vinstmöjligheter för privata bolag. Partiet menade att förflytt
ningen av allt fler rättshjälpsuppgifter till försäkringsbolagen innebar ett 
slags smygprivatisering.23

9.2.4 1997 års lagstiftningsärende
Genom 1997 års lagstiftningsärende blev den statliga rättshjälpen gene
rellt subsidiär i förhållande till det privata rättsskyddet genom en bestäm
melse om att rättshjälp inte fick beviljas om den rättssökande hade en 
rättsskyddsförsäkring, eller något annat liknande rättsskydd som om
fattade angelägenheten. Rättshjälp skulle inte heller medges om den rätts
sökande med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina eko
nomiska förhållanden borde ha haft privat rättsskydd eller liknande. 
Undantag skulle dock medges om det fanns särskilda skäl med hänsyn 
till angelägenhetens art och betydelse för den rättssökande.24

Bakgrunden var att regeringen Bildt hade skissat på en ny bestäm
melse med innebörd att rättshjälp inte skulle beviljas för angelägenheter 
som omfattades av en rättsskyddsförsäkring eller liknande rättsskydd. 
Till följd av kritiken mot att detta förslag saknade konsekvensanalyser, 
lade regeringen inte fram något förslag.25 Justitieminister Hellsvik utta
lade dock år 1993 att på sikt var det nödvändigt att införa en generell 
subsidiaritet vilket skulle renodla rättshjälpens karaktär av social skydds
lagstiftning, utan att enskilda som saknade rättsskydd exkluderades. Hon 
ansåg att besparingskraven var oförenliga med rättshjälpens syfte om att 
enskilda oberoende av ekonomisk situation skulle ha möjlighet att ta till 
vara sina rättsliga intressen, och att statligt stöd skulle utgå endast vid 
berättigade behov.26

Utskottet ansåg att det var nödvändigt att närmare överväga konse
kvenserna av att göra den statliga rättshjälpen subsidiär i förhållande till 
det privata rättsskyddet.27 Socialdemokraterna betonade att rättshjälps-

23 Se mot. 1987/88:Jul3 Lars Werner m.fl. (vpk).
24 SFS 1996:1619.
25 Se prop. 1992/93:109, bil. 2, s. 54. Rättshjälp skulle dock lämnas om ett faktiskt nytt
jande av rättsskyddet inte täckte kostnaderna, och dessa uppgick till minst tre prisbas
belopp vilket låg i nivå med det högsta belopp som ersattes enligt rättsskyddet, se prop.
1992/93:109, s.21.
26 Prop. 1992/93:109, s. 19ff.
27 Bet. 1992/93:JuU12, s.7.
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systemet måste konstrueras på sådant sätt att det garanterade rättvisa 
mellan dem som hade respektive inte hade privat rättsskydd, samt att alla 
skulle ha samma möjligheter att ta till vara sin rätt oavsett rättsskyddets 
utformning.28 Vänsterpartiet menade att en följd av att subsidiaritet 
gällde på vissa rättsområden var att de som bäst behövde rättshjälp, i stor 
utsträckning saknade nödvändigt rättsligt skydd.29 Med hänvisning till 
bl.a. statsfinanserna tillsatte regeringen Bildt år 1993 en ny utredning 
med uppdrag att överväga en generell subsidiaritet. Dess förslag var att 
den statliga rättshjälpen skulle vara generellt subsidiär till det privata 
rättsskyddet.30

Regeringen Persson föreslog i september år 1996 att den allmänna 
rättshjälpen skulle vara generellt subsidiär till privat rättsskydd. Justitie
minister Freivalds uttalade att besparingsskäl gjorde sig gällande med 
stor kraft. Farhågor om att ett stort antal rättssökande till följd av detta 
skulle lämnas utan rättsligt bistånd saknade substans till följd av att för- 
säkringstäckningen var utbredd. Hon menade att förslaget inte innebar 
att staten frånhände sig finansieringsansvaret, utan endast att det in
trädde i andra hand. Frågan gällde enbart vilket system - det statliga eller 
det privata - som först skulle tas i anspråk beträffande sådana angelägen
heter där det fanns försäkringsalternativ, varför rättsliga angelägenheter i 
samband med äktenskapsskillnad inte påverkades alls. Rättshjälpssyste- 
mets grundläggande fel bestod i att kostnader i ett och samma ärende 
kunde ersättas enligt båda systemen vilket inte befrämjade enskildas kost
nadsmedvetenhet. Denna dubbla ersättningsmöjlighet skulle nu upp
höra. Justitieministern uttalade att förslaget innebar en renodling av den 
allmänna rättshjälpen såsom en social skyddslagstiftning, vilken skulle 
utformas så att svaga grupper fick rättsligt bistånd.31

Justitieminister Freivalds uttalade att borde-regeln skulle borga för en 
fortsatt hög försäkringstäckning, samtidigt som den inte utestängde dem 
som av ekonomiska skäl inte hade en försäkring. För dem som hade en 
årsinkomst motsvarande hälften av inkomstgränsen skulle det inte löna 
sig att vara oförsäkrad. Bestämmelsen skulle tillämpas om enskilda hade 
valt bort privat rättsskydd men i övrigt var försäkrade, och när enskilda 
hade ekonomiska möjligheter att teckna försäkring. Rättshjälp skulle 
däremot beviljas om enskild efter en äktenskapsskillnad eller vid vistelse

28 Se res. 1 i bet. 1992/93:JuU12, s. 13 och mot. 1992/93:Jul2 Lars-Erik Lövdén 
m.fl. (s).
29 Mot. 1992/93:Ju9 Lars Werner m.fl. (v).
30 Dir. 1993:77 och SOU 1993:81, s. 30 och s. 94 ff.
31 Prop. 1996/97:9, s. 9Iff.
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utomlands, på anstalt eller sjukhus eller efter att ha vräkts från bostaden, 
inte hade något hem att försäkra. Rättshjälp skulle vidare lämnas till 
ungdomar som nyss hade flyttat hemifrån, och till människor vilka hade 
språk- eller sociala problem. Bestämmelsen skulle inte heller drabba dem 
vars ekonomi endast täckte kostnader för mat och kläder. Om enskild 
saknade rättsskydd men borde ha haft detta skulle rättshjälp kunna med
ges under förutsättning att det fanns särskilda skäl. Ett exempel kunde 
vara att åklagare inte kunde bistå ett brottsoffer och det samtidigt inte 
förelåg rätt till målsägandebiträde eller att det gällde tvister där barn var 
inblandade.32

Utskottet godtog regeringsförslaget och uttalade att den allmänna 
rättshjälpen måste utgöra ett yttersta skyddsnät som skulle träda in i sista 
hand och inkludera de allra mest utsatta. Utskottet menade att huvud
delen av befolkningen genom privat rättsskydd skulle få samma förmåner 
som enligt den statliga rättshjälpen. Kostnadseffektivitet skulle eftersträ
vas samtidigt som ett fullgott bistånd skulle finnas för dem som hade 
godtagbara skäl att sakna rättsskydd, eller om det privata rättsskyddet 
inte omfattade viss angelägenhet.33

Folkpartiet ansåg att lagstiftningen successivt hade fjärmat sig från 
principen om att alla oavsett ekonomisk situation skulle ha möjlighet att 
ta till vara sin rätt, genom att enskildas kostnadsansvar för rättsligt 
bistånd var förhållandevis stort och hade ökat väsentligt. Partiet ifråga
satte den generella subsidiaritetens förenlighet med Europakonventio
nens artikel 6 om statligt finansiellt ansvar för medborgarnas rättshjälp. 
Partiet ansåg att subsidiariteten utgjorde ett systemskifte vilket baserade 
sig på osäkra antaganden om en fortsatt hög försäkringstäckning och 
förekomst av hemförsäkringar inkluderande rättsskydd. Folkpartiet såg 
det som tänkbart att rättsskyddet i framtiden skulle komma att tecknas 
separat med åtföljande premiehöjningar. Dessutom kunde försäkrings
bolagen ensidigt ändra försäkringsvillkoren, t.ex. låta rättsskyddet om
fatta färre områden eller höja självrisken.34

Vänsterpartiet motsatte sig den generella subsidiariteten. Det framhöll 
att principen om allas likhet inför lagen hade legat till grund för RHL 
och att dåvarande justitieministern hade framhållit betydelsen av faktisk 
rättstillgänglighet. Partiet ansåg att subsidiariteten innebar att staten från-

32 Prop. 1996/97:9, s. 92 ff.
33 Bet. 1996/97:JuU3, s. 18f.
34 Se res. 1 i bet. 1996/97:JuU3, s. 31 f. och mot. 1996/97:Ju8 Bengt Harding Olson 
m.fl. (fp).
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hände sig sitt ansvar och överlämnade enskildas behov av rättsligt bistånd 
till försäkringsbolag, vilket inte var förenligt med Europarådets resolu
tion 78 (8) angående rättshjälp och Europakonventionens artikel 6. 
Vänsterpartiet menade att detta särskilt skulle drabba lågavlönade kvin
nor, invandrare och ungdomar, och ifrågasatte regeringens uppgift om 
att 95 % av befolkningen hade rättsskydd. Andra uppgifter, t.ex. Advo
katsamfundets remissvar, gjorde gällande att 20 % bosatta i fler
familjshus saknade rättsskydd. Partiet befarade att de ca 300 000 män
niskor som Rättshjälpsutredningen beräknade skulle stå utan rättsligt 
bistånd, skulle bli ännu fler till följd av premiehöjningar. Vänsterpartiet 
kritiserade det socialdemokratiska partiet för att detta i avvägningen mel
lan rättssäkerhet och besparingar prioriterade det senare. Vänsterpartiet 
motsatte sig även borde-regeln och ansåg att bestämmelsen var oklar och 
svårtolkad vilket inte avhjälptes genom regeringens uttalanden om hur 
den skulle tolkas.35

9.2.5 Partiernas positioner och argument
Samtliga partier var i samband med RHL:s införande överens om att 
rättshjälp var ett statligt ansvar vilket skulle vara primärt i förhållande till 
eventuellt privat rättsskydd. Möjligen betonade m och fp detta mer än 
övriga partier.

Subsidiaritetens inträde i svensk rätt år 1983 genom fastighetsundan- 
taget motiverades av det statsfinansiella läget. Denna principiella föränd
ring passerade obemärkt förbi. Vänsterpartiet hade ingen representant i 
utskottet, men agerade inte heller på något annat sätt vilket jag tolkar 
som att partiets uppfattning överensstämde med övriga partiers. När fas- 
tighetsundantaget utvidgades och ansvaret för rättsbistånd avseende fler 
angelägenheter överflyttades från staten till försäkringsbolagen år 1988, 
motiverades detta indirekt av besparingsskäl. Denna tolkning är rimlig 
mot bakgrund av justitieministerns hänvisning till att Rättshjälpskom- 
mitténs förslag endast innebar blygsamma besparingar. I lagstiftnings
ärendet hade s, m och fp liknande uppfattningar. Vänsterpartiet hade 
ingen representant i utskottet, men agerade mot regeringsförslaget. Par
tiet ansåg att de besparingar som hade gjorts i rättshjälpen hade medfört 
att principen om allas likhet inför lagen inte längre framstod som själv
klar. Partiet menade tydligen att denna princip inte tålde hur stora be-

35 Se res. 2 och res. 5 i bet. 1996/97:JuU3, s. 52 ff. och mot. 1996/97:Ju7 Gudrun Schy- 
man m.fl. (v).
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sparingar som helst och att rättssäkerhet inte var ett besparingsbeting vil
ket som helst, och hur som helst inte en angelägenhet för privata vinst
intressen.

Genom 1997 års lagstiftningsärende blev den statliga rättshjälpen 
generellt subsidiär till det privata rättsskyddet. Socialdemokraterna och 
moderaterna hade liknande uppfattningar vilket får ses mot bakgrund av 
att regeringen Bildt redan år 1993 hade skissat på en liknande lösning. 
Justitieminister Hellsvik uttalade då att besparingskraven var oförenliga 
med rättshjälpens syfte om att enskilda oberoende av ekonomisk situa
tion skulle ha möjlighet att ta till vara sina rättsliga intressen. Detta kan 
tolkas som att hon ställde statens finanser mot principen om allas likhet 
inför lagen. Folkpartiet accepterade troligen att den statliga rättshjälpen 
skulle vara subsidiär till det privata rättsskyddet eftersom fp ingick i 
regeringen. Vänsterpartiet var det enda parti som motsatte sig principen 
om subsidiaritet med argumentet att de som bäst behövde rättshjälp ofta 
inte hade något rättsskydd.

Bestämmelsen som infördes år 1997 motiverades av besparingsskäl. 
Hellsvik hade år 1993 introducerat argumentet om att ju mindre omfat
tande det statliga ansvaret var till följd av allt fler subsidiaritetsregler, 
desto mer renodlades rättshjälpens karaktär av social skyddslagstiftning. 
Detta argument använde också justitieminister Freivalds i 1997 års 
lagstiftningsärende. Socialdemokraterna använde nu ett nytt argument; 
att subsidiaritet inte innebar att statens ansvar minskade, utan endast att 
statens ansvar inträdde i andra hand.

Mot bakgrund av rättshjälpens syfte att förverkliga allas likhet inför 
lagen var v mycket kritiskt till förslaget vilket partiet ansåg innebar att 
staten undandrog sig sitt ansvar. Det ifrågasatte om detta var förenligt 
med Europarådets resolution och Europakonventionen. Partiet argu
menterade också utifrån att förslaget var diskriminerande och främst 
skulle drabba kvinnor, ungdomar och invandrare. Med liknande argu
ment, om än något mindre skarpt, motsatte sig fp förslaget. Både fp och 
v ansåg att subsidiariteten medförde att inte alla kunde ta till vara sina 
rättsliga intressen, och att lagstiftningen stod i strid med den statliga 
rättshjälpens grundläggande syfte såsom det hade formulerats i början av 
1970-talet.
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9.3 Allmänna förutsättningar och andra 
begränsningar

9.3.1 1973 års lagstiftningsärende
Genom 1973 års lagstiftningsärende infördes RHL. I första hand skulle 
rättshjälp utgå till fysiska personer och utgöra ett skydd för oförutsedda 
händelser i privatlivet. I undantagsfall skulle även dödsbo kunna få rätts
hjälp. Lagen gjordes neutral i förhållande till ärenden i allmän domstol 
och förvaltningsdomstol, och även beträffande inom- och utomproces- 
suella ärenden. Rättshjälp skulle inte lämnas om enskilds intresse av att 
få sin sak prövad var obefogat, eller om dennes årsinkomst var för hög. 
Från lagens tillämpningsområde undantogs upprättande av självdeklara
tioner. Enskilda skulle vidare bidra till kostnader för rättshjälpen genom 
en inkomstprövad rättshjälpsavgift som skulle kunna sättas ned eller 
efterges.36

Regeringen Palme ansåg år 1970 att tiden var mogen för en genomgri
pande reformering av samhällets rättshjälp. Återigen betonade s att rätts- 
hjälpssystemet endast omfattade ett fåtal, men utestängde de flesta. Justi
tieminister Geijer uttalade att rättshjälpen närmast var ett statligt ansvar 
och borde lämnas i såväl administrativa och judiciella mål och ärenden, 
som utomprocessuella. Grundprinciperna borde vara att ingen av ekono
miska skäl skulle hindras från att ta till vara sina rättsliga intressen och att 
var och en efter förmåga skulle bidra till kostnaderna för rättshjälpen. 
Rättshjälp borde beviljas om en rättssökande hade ett klart intresse av att 
få sin sak prövad.37

Ett inomdepartementalt förslag år 1972 baserade sig på två från jäm- 
likhetssynpunkt viktiga grundkrav; rättshjälp skulle utgå för varje rätts
lig angelägenhet där det fanns behov av rättsligt bistånd och i sådan 
omfattning att ingen av ekonomiska skäl skulle hindras från att ta till vara 
sin rätt, samt att var och en skulle bidra till kostnaderna efter förmåga. 
Det skulle inte ha någon betydelse om den rättsliga angelägenheten be
handlades av domstol, förvaltningsmyndighet eller gällde rådfrågning 
eller biträde vid förhandlingar eller liknande. Rättshjälpens karaktär av 
social förmån innebar små möjligheter för juridiska personer att få rätts
ligt bistånd. Rättshjälp skulle inte utgå för upprättande av självdeklara
tion och inte heller om enskilds intresse av att få sin sak prövad var obe
fogat.38

36 SFS 1972:429.
37 Se prop. 1970:1, bil. 4, s. 59 ff.
38 Se Ju 1970:14, s.l04f. och s. 305 ff.
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Regeringen Palmes lagförslag var neutralt i förhållande till inom- och 
utomprocessuella behov. Den berättigade personkretsen bestämdes mot 
bakgrund av att rättshjälp sågs som en social förmån. I första hand borde 
rättshjälp därför utgöra ett skydd för fysiska personer vid oförutsedda 
händelser i privatlivet under förutsättning att deras inkomst inte översteg 
åtta prisbasbelopp.39 Samtliga partier instämde och menade att reformen 
ytterst gällde den för ett rättssamhälle centrala principen om allas likhet 
inför lagen. Det rådde även enighet om den diskvalificerande inkomst
gränsens nivå.40 Moderaterna varnade dock för att gränsen till följd av 
skattesystemet skulle leda till kraftiga marginaleffekter.41

Socialdemokraterna ansåg mot bakgrund av rättshjälpens karaktär av 
social förmån att endast dödsbon bland juridiska personer skulle kunna 
beviljas rättshjälp, under förutsättning att det var skäligt med hänsyn till 
boets behållning och delägarnas ekonomiska förhållanden. Regeringen 
ansåg däremot att det inte fanns tillräckliga skäl för att medge ekono
miska subventioner för ideella föreningar.42 Utskottet instämde i att 
starka sociala skäl legitimerade dödsbons särställning jämfört med andra 
juridiska personer.43 Folkpartiet menade däremot att ideella föreningar 
borde ges samma särställning som dödsbon eftersom de rättshjälpsbehov 
som kunde finnas hos föreningar med obefintliga eller inga ekonomiska 
tillgångar, korresponderade med lagens syften.44

Regeringsförslaget utgick ifrån att behovet av rättshjälp skulle vara 
avgörande för frågan om rättsligt bistånd och att enskildas kostnader för 
att ta till vara sin rätt, t.ex. ersättning till ett biträde, skulle utgöra rätts- 
hjälpskostnad. En förutsättning för ett biträdesförordnande skulle vara 
att varken rättssökande själv eller annan person, i tjänsteställning eller 
annars, kunde ta till vara enskilds rätt. Denna bestämmelse avsåg att be
gränsa rättshjälp i förvaltningsärenden med hänsyn till statliga myndig
heters skyldighet att bistå allmänheten med råd och upplysningar. Geijer 
menade att rättshjälpsbehoven i och för sig kunde vara stora i vissa för
valtningsärenden.45 I sak godtog fp att rättshjälp endast skulle beviljas i 
motpartsförhållanden, skatteärenden eller där någon form av tvångsåt
gärder användes mot enskilda. Partiet ansåg dock att den föreslagna lag-

39 Prop. 1972:4, s. 229 ff.
40 Bet.JuU 1972:12, s. 24 £
41 Mot. 1972:1473 herrWinbergm.fi. (m).
42 Prop. 1972:4,s.243.
43 Bet.JuU 1972:12, s. 30.
44 Se res. 3 i bet. JuU 1972:12, s. 61 och mot. 1972:1474 herr Norrby (fp).
45 Prop. 1972:4, s. 241 ff. och s. 315.
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texten var synnerligen oklar om hur och i vilken omfattning rättshjälp 
skulle utgå i förvaltningsärenden och att avgränsningen borde framgå i 
lagtexten.46 Ett enigt utskott uttalade att det förutsatte att biträde som 
regel skulle förordnas i förvaltningsärenden om det fanns tydliga rätts- 
hjälpsbehov.47

9.3.2 1983 års lagstiftningsärende
Genom 1983 års lagstiftningsärende sänktes RHL:s diskvalificerande in
komstgräns genom att dess anknytning till prisbasbeloppet upphörde. 
Från den 1 maj år 1983 angavs gränsen i absoluta tal i lagtexten. Lagstift
ningsärendet innebar också att enskilda som beviljades rättshjälp för
utom en rättshjälpsavgift även skulle betala en tilläggsavgift.48

Regeringen Palme ansåg att fördelningspolitiska skäl motiverade en 
ändring. Den successiva höjningen av prisbasbeloppet hade vidgat RHL:s 
olika inkomstintervaller vilka låg till grund för rättshjälpsavgiftens stor
lek. Detta hade fått till följd att höginkomsttagare betalade lägre rätts- 
hjälpsavgifter än tidigare, medan låginkomsttagare betalade högre. In
komstgränsen skulle sänkas från 138 400 kronor till 110 000 kronor, 
vilket också skulle innebära en anpassning till de nivåer som gällde för 
annat samhällsekonomiskt stöd till enskilda, t.ex. bostadsbidrag. För
slaget innebar vidare att tilläggsavgift motsvarande självrisk inom för
säkringsområdet skulle införas. I ärenden där kostnaderna uppnått den 
rättssökandes rättshjälpsavgift saknade enskilda incitament att minimera 
kostnaderna, och det statsfinansiella läget motiverade en minskning av 
statens kostnader för rättshjälp. Avsikten med den nya avgiften var att öka 
enskildas kostnadsmedvetenhet genom att de skulle stå för en tiondel av 
biträdets ersättning överstigande 3 000 kronor. Avgiftssystemet skulle 
därmed utgöras av en inkomstprövad rättshjälpsavgift och en tilläggs
avgift för mer omfattande angelägenheter. Förslaget innehöll även regler 
om ökad progressivitet i uttagen av maximibelopp av höginkomsttagare. 
Socialdemokraterna menade att lagförslaget skulle leda till ökad rättvisa 
till lägre kostnad.49

Utskottet godtog såväl att en tilläggsavgift som en skärpt progressivi
tet infördes. Det hade inte heller något att erinra mot att rättshjälps
avgiftens och inkomstgränsens anknytning till prisbasbeloppet upphörde.

46 Se mot. 1972:1471 herr Sjöblom m.fl. (fp).
47 Bet.JuU 1972:12, s. 48.
48 SFS 1983:153. Åtta prisbasbelopp motsvarade 138 400 kr år 1982.
49 Prop. 1982/83:61, s. 16 ff. och s. 24 ff.
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Utskottet hade tidigare påtalat att en ökning av prisbasbeloppet innebar 
minskade rättshjälpsavgifter för höginkomsttagare, men att de ökade för 
låginkomsttagare.50 Några enskilda moderata ledamöter ansåg att en ökad 
progressivitet i uttaget av avgifter, ett slopande av avgifternas anknytning 
till prisbasbeloppet samt en tilläggsavgift inverkade negativt på den 
bärande principen om att ingen av ekonomiska skäl skulle tvingas att 
avstå ifrån att ta till vara sin rätt. De menade att endast de med mycket 
låga inkomster nu skulle komma i åtnjutande av rättshjälp vilket innebar 
en återgång till den fria rättegångens tid.51 Vänsterpartiet saknade repre
sentation i utskottet, men agerade inte i frågan.

9.3.3 1988 års lagstiftningsärende
Genom 1988 års lagstiftningsärende höjdes inkomstgränsen för rätten 
till rättshjälp till ett belopp motsvarande sju prisbasbelopp vilket motsva
rade 168 700 kronor. Avgifterna sänktes med undantag för rådgivnings- 
avgiften som höjdes.52

Justitieminister Leijon erinrade om de inskränkningar som den all
männa rättshjälpen hade fått vidkännas till följd av besparingar, och att 
regeringens förslag nu var kostnadsneutralt och endast skulle omfördela 
befintliga resurser. Leijon uttalade att ytterligare besparingar skulle kunna 
sätta den grundläggande målsättningen om allas likhet inför lagen i fara. 
Den allmänna rättshjälpen utgjorde en del av 1970-talets stora rätts- 
hjälpsreform vilken var att betrakta som en jämlikhetsreform. Det vore 
önskvärt fastän omöjligt att återställa den urholkade rättshjälpen till det 
värde den hade haft som social förmån under 1970-talet. Leijon menade 
dock att det aktuella förslaget gick några steg i denna riktning och att 
rättshjälpens ursprungliga målsättning skulle behållas. Socialdemokra
terna avvisade idéer om att en ny rättshjälpslag borde införas med hän
visning till att Rättshjälpskommitténs förslag krävde omarbetning.53

Rättshjälpskommittén ifrågasatte inkomstgränsens betydelse för sta
tens finanser och föreslog att den skulle tas bort. Till följd av höga rätts
hjälpsavgifter medförde rättshjälp till höginkomsttagare endast i undan
tagsfall kostnader för staten. Kommittén menade att om avsaknaden av 
en inkomstgräns innebar kostnadsökningar, så gällde det angelägenheter 
där det ekonomiska stödet var berättigat. En följd av inkomstgränsen var

50 Bet. JuU 1982/83:19, s. 19 £ Se även bet. JuU 1981/82:19, s. 19.
51 Mot. 1982/83:167 Allan Ekström m.fl.(m).
52 SFS 1988:213 och prop. 1987/88:73, s. 41.
53 Se prop. 1987/88:73, s. 24 ff.
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att höginkomsttagare som saknade privat rättsskydd behandlades ojäm
likt. Kommittén uttalade vidare att behovet av ekonomiskt bistånd inte 
plötsligt upphörde vid en viss inkomst, utan stod i relation till processens 
omfattning. Som exempel angav kommittén att det i ett mål om äkten
skapsskillnad och därmed sammanhängande frågor var uppenbart att en 
årsinkomst på 110 000 kronor var otillräcklig eller innebar stora ekono
miska påfrestningar.54

Socialdemokraterna menade att den föreslagna höjningen av inkomst
gränsen skulle innebära att alla med normala inkomster skulle omfattas 
av systemet. Motivet för att ge fler enskilda möjlighet att få hjälp var 
rättshjälpens karaktär av social förmån. Inkomstgränsens anknytning till 
prisbasbeloppet skulle vidare garantera rättshjälpens värde som social 
förmån utan återkommande lagändringar. Rättshjälpens reella värde för 
enskilda var i hög grad beroende av egenavgifternas storlek varför för
slaget omfattade generella avgiftssänkningar med undantag för rådgiv- 
ningsavgiften som skulle höjas från 85 kronor till 400-500 kronor.35

Vänsterpartiet, som saknade representanter i utskottet, välkomnade 
generella avgiftssänkningar. Partiet ifrågasatte att personer med inkoms
ter under såväl existensminimum som socialhjälpsnormen genom social
hjälp skulle bidra till kostnaderna för rättshjälpen. Vänsterpartiet er
inrade om att en process ibland uppgick till avsevärda belopp och att det 
förutsatte att s skulle verka för bättre förutsättningar för enskilda i detta 
avseende.56 Utskottet accepterade inte att låginkomsttagare i framtiden 
skulle åläggas ökade kostnader, utan att förändringar endast skulle få 
motiveras av förändringar i penningvärdet. Utskottet uppmanade rege
ringen att meddela föreskrifter med denna innebörd.57 Moderaterna tog 
fasta på Rättshjälpskommitténs förslag och argument och menade att 
inkomstgränsen skulle slopas.58

54 SOU 1984:66, s. 15 ff. och s. 98 f. Rättegångskommittén var enhällig. Ytterligare ett 
exempel gällde talan mot ett läkemedelsbolag pga. läkemedelsskada.
55 Prop. 1987/88:73, s. 41 ff. och s. 86 ff.
56 Se mot. 1987/88:Ju 13 Lars Werner m.fl. (vpk).
57 Bet.JuU 1987/88:21,s.39.
58 Se res. 3 i bet. JuU 1987/88:21, s. 43 och mot. 1987/88:Jull Allan Ekström (m) där 
en enskild moderat framhöll rättshjälpskommitténs argument för att slopa inkomstgrän
sen.
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9.3.4 1992 års lagstiftningsärende
Genom 1992 års lagstiftningsärende avvisade utskottet regeringsförsla- 
get om att sänka inkomstgränsen från sju till fyra prisbasbelopp, dvs. från 
225 400 kronor till 128 800 kronor.59

Bakgrunden till regeringen Bildts förslag under våren 1992 var att 
justitieminister Hellsvik tidigare hade aviserat besparingar på rättshjälps- 
anslaget med 40 miljoner kronor, bl.a. genom en sänkning av inkomst
gränsen för rätten till rättshjälp.60 Utskottet konstaterade då att statens 
kostnader för hela rättshjälpsområdet enligt en granskning initierad av 
justitieminister Freivalds och utförd av Riksrevisionsverket (RRV) hade 
ökat under åren 1986-1990. Denna granskning visade att kostnaderna 
för den allmänna rättshjälpen stod för den minsta ökningen.61 Hellsvik 
bekräftade detta genom ett uttalande om att flera lagändringar i syfte att 
minska statens kostnader för rättshjälp, också hade haft en kostnadsdäm- 
pande effekt för rättshjälp i allmänhet och beträffande allmän rättshjälp 
i synnerhet.62

Regeringen Bildt föreslog nu att statens anslag för rättshjälp för budget
året 1992/93 skulle uppgå till 649 miljoner kronor. Besparingar avseende 
den allmänna rättshjälpen motsvarade 15 miljoner kronor och avsåg en 
sänkning av inkomstgränsen. Justitieminister Hellsvik uttalade att den 
föreslagna sänkningen svårligen skulle omintetgöra rättshjälpens grund
läggande syften; att rättshjälp skulle utgå i varje rättslig angelägenhet där 
det fanns behov av rättshjälp och att ingen av ekonomiska skäl skulle hind
ras att ta till vara sin rätt. Hon menade att sänkningen innebar att resur
serna koncentrerades till lägre inkomstskikt, och hon kunde inte uppställa 
några exakta prognoser om utfallet av en sänkning. Förslaget byggde på 
RRV:s beräkningar om att en sänkning av inkomstgränsen till 110 000 
kronor skulle medföra att en femtedel av rättshjälpstagarna ställdes utan
för rättshjälpssystemet. Hellsvik betonade att beräkningarna innehöll ett 
betydande mått av osäkerhet, men att en sänkning inte skulle innebära att 
mer än 20 % av dem som kunde få rättshjälp skulle exkluderas.63

59 Bet. 1991/92:JuU26, s.9.
60 Prop. 1991/92:100, bil. 3, s. 131 ff. Kostnader för offentligt biträde hade ökat mest, 
följt av kostnader för rättshjälp åt misstänkt i brottmål.
61 Bet. 1991/92:JuU26, s. 7 f. och prop. 1990/91:100 bil. 4, s. 10. Granskning utgjorde 
ett led i utvärderingen av effekterna av 1988 års reform som hade uppgivits vara kost- 
nadsneutral. RRV skulle analysera kostnadsutvecklingen och göra en utvärdering av hur 
reformens syfte hade uppfyllts. I uppdraget som skulle redovisas i mars 1992 ingick att 
överväga i vilken utsträckning statens kostnader kunde minskas.
62 Prop. 1991/92:100 bil. 3, s. 14.
63 Prop. 1991/92:159, s. 5 ff.
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I utskottet hade v ingen ordinarie ledamot. Styrkeförhållandet mellan 
de traditionella blocken var helt jämn och nyd hade en vågmästarroll. 
Med stöd av nyd, och i motsats till m och fp, avstyrkte utskottet förslaget. 
Utskottet menade att besparingar var nödvändiga, men befarade att rege- 
ringsförslaget skulle omintetgöra rättshjälpsreformens grundläggande 
syfte. Utskottet delade justitieminister Hellsviks uppfattning om att RRV:s 
beräkningar var osäkra, men dess slutsats var att andelen rättshjälpstagare 
som skulle ställas utanför systemet kunde vara högre. Om förslaget för
verkligades skulle det innebära en återgång till förhållandena under den 
fria rättegångens tid där enbart de sämst och de bäst ställda hade haft eko
nomiska möjligheter att ta till vara sin rätt. Utskottet efterlyste en samlad 
översyn med rättshjälpens ursprungliga syfte som ledstjärna.64

Socialdemokraterna accepterade inte besparingar som äventyrade rätts
hjälpsreformens grundläggande syfte om att ingen av ekonomiska skäl 
skulle tvingas att avstå ifrån en rättslig process. Förslaget hotade prin
cipen om allas likhet inför lagen och utgjorde en särskilt stor fara för 
rättssäkerheten i familjerättsliga mål, eftersom kvinnan ofta var den eko
nomiskt svagare parten.65 Vänsterpartiet ansåg att rättshjälpen hade 
urholkats till den grad att reformens syften var omöjliga att uppnå. Det 
ansåg därför att RRV:s kamerala uppdrag att analysera kostnadsutveck
lingen, besparingsmöjligheterna samt att utvärdera i vad mån 1988 års 
lagstiftning hade förbättrat enskildas möjligheter att få rättshjälp, var för
felat. Partiet förordade att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas 
med uppdrag att med utgångspunkt i principen om allas likhet inför 
lagen göra en djupgående översyn av RHL.66

9.3.5 1997 års lagstiftningsärende
Genom 1997 års lagstiftningsärende infördes RhjL. Lagens syfte om
formulerades och inkomstgränsen sänktes från sju prisbasbelopp, dvs. 
249 000 kronor, till 210 000 kronor.67

Den enmansutredning vars betänkande låg till grund för regeringen 
Perssons förslag till en ny rättshjälpslag år 1996 tog sin början år 1993. 
Syftet med regeringens förslag var att uppnå ett förenklat system, ökad 
överskådlighet och besparingar. Hänsynen till statens finanser gjorde att

64 Bet. 1991/92:JuU26, s. 8f. Se res. 1 och res. 2 i bet. 1991/92:JuU26, s. 15 ff. och rskr 
1991/92:307.
65 Se yrkande 29 i mot. 1991 /92:Ju833 Ingvar Carlsson m.fl. (s), mot. 1991 /92:Ju412 
Sigrid Bolkéus och Ulla-Britt Åbark (s) och mot. 1991/92:Jul6 Lars-Erik Lövdén m.fl. (s).
66 Mot. 1991 /92:Ju413 Berith Eriksson m.fl. (v).
67 SFS 1996:1619 och prop. 1996/97:9, s. 108.

172



samtliga samhällsområden måste vidkännas besparingar. Dessutom skulle 
rättshjälpssystemet bli mer effektivt och subventioner i form av rättshjälp 
endast utgå till dem som hade verkliga biståndsbehov. Socialdemokra
terna hänvisade till det grundläggande syftet, men artikulerade ett annat. 
Partiet omformulerade det grundläggande syftet enligt 1970-talets stora 
rättshjälpsreform; att rättshjälp skulle lämnas i varje angelägenhet där det 
fanns behov av rättsligt bistånd och att ingen av ekonomiska skäl skulle 
vara förhindrad att ta till vara sina rättsliga intressen, men att enskilda 
skulle bidra till kostnaderna efter förmåga. Rättshjälpens syfte angavs nu 
till att utgöra ett yttersta skyddsnät för dem som inte kunde få rättsligt 
bistånd på annat sätt.68

Regeringen Perssons formulering av rättshjälpens syfte var dock inte 
ny, utan en upprepning av det syfte som justitieminister Hellsvik intro
ducerade år 1993. Hon uttalade då att rättshjälpens innebörd hade varie
rat och successivt förändrats till följd av statsfinansernas status. Hellsvik 
uttalade att rättshjälp i enlighet med dess grundläggande syfte att utgöra 
ett yttersta skyddsnät, skulle fånga upp dem som inte kunde få rättsligt 
bistånd på annat sätt och samtidigt utgöra en gräns för hur stora bespar
ingar som kunde tillåtas.69

Socialdemokraterna föreslog att inkomstgränsens anknytning till pris
basbeloppet skulle upphöra, och gränsen sänkas från 249 000 kronor till 
210 000 kronor. Detta belopp motiverades av att de som betalade värn
skatt även hade förmåga att stå sina rättsliga kostnader. Enligt justitie
minister Freivalds skulle gränsen innebära att mer än 80 % av landets 
befolkning kvalificerade sig för rättshjälp. Hon uttalade att nivån inte 
fick vara så låg att de flesta skulle exkluderas, men menade att det här 
rörde sig om en mindre sänkning utan sådana allvarliga konsekvenser. 
Bistånd borde lämnas till dem som inte annars skulle kunna ta till vara 
sina rättsliga intressen. Freivalds poängterade att konsekvensen av en 
sänkning inte fick bli en återgång till de förhållanden som rådde under 
den fria rättegångens tid.70 Varken m eller fp reserverade sig i denna del. 
Vänsterpartiet däremot, ville behålla en gräns motsvarande sju prisbas
belopp eftersom en sänkning skulle medföra en allt för omfattande ex- 
kludering.71

Socialdemokraterna uttalade att biträdesbehovet var större i allmänna 
domstolar jämfört med förvaltningsdomstolar till följd av de senares 
materiella processledning och utredningsskyldighet. Förvaltningsmålens

68 Prop. 1996/97:9, s. 1 och s. 81 f.
69 Prop. 1992/93:109, s. 19.
70 Prop. 1996/97:9, s. 108 ff.
71 Bet. 1996/97:JuU3, s. 33. Se även mot. 1996/97:Ju7 Gudrun Schyman m.fl. (v).
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tvåpartsprocess innebar inte att det fanns ett generellt större behov av 
rättshjälp än tidigare. I vissa fall, t.ex. om en funktionshindrad person 
hade svårt att själv föra sin talan avseende frågor nära förbundna med 
funktionshindret, kunde dock behovet vara stort. Om målet avsåg mer 
ingripande åtgärder för enskild skulle dock biträdesbehovet täckas enligt 
reglerna om offentligt biträde. Justitieminister Freivalds betonade att den 
rättsliga angelägenhetens art, omfattning och betydelse för enskild alltid 
skulle beaktas vid behovsprövningen, och att detta skulle framgå av 
motiven. Liksom tidigare menade s att det fanns ett biträdesbehov i mål 
om verkställighet av domar och beslut om vårdnad och umgänge.72 Ut
skottet delade regeringens uppfattning om att biträdesbehovet var mindre 
i förvaltningsdomstol jämfört med allmän domstol, och menade att för
slaget innebar tillräckliga möjligheter till biträdeshjälp i förvaltningsmål.73

Med hänsyn till enskildas underläge i förhållande till socialtjänst eller 
försäkringskassa och de senares tillgång till överlägsen kompetens, ansåg 
fp att rättshjälp borde beviljas i större utsträckning i förvaltningsmål än 
enligt regeringsförslaget. Ett jämlikt förhållande mellan enskilda och 
myndigheter förutsatte att domstolen ombesörjde en komplett utred
ning, men detta innebar risker för domstolens opartiska ställning varför 
ordningen var principiellt tveksam. Dessutom följde av förvaltnings- 
målens renodlade tvåpartsprocess en uttunning av domstolens utred
ningsskyldighet. Folkpartiet ansåg att en förutsättning för en rättvis och 
rättssäker förvaltningsprocess var att enskilda fick rättshjälp i större 
utsträckning. Partiet hänvisade till lagrådets uppfattning att tvåparts- 
processen innebar att domstolarnas handläggning mer styrdes av för- 
handlingsprincipen, och mindre av officialprincipen, med ett ökat biträ
desbehov som följd.74 Vänsterpartiet delade lagrådets uppfattning om att 
det av lagtexten borde framgå att den rättsliga angelägenhetens art, 
omfattning och betydelse skulle ligga till grund för prövningen av biträ
desbehov i förvaltningsmål.73

Socialdemokraterna föreslog en begränsande regel med innebörden 
att det i det enskilda fallet skulle framstå som rimligt att staten bidrog till 
kostnaderna. Justitieminister Freivalds ansåg att det gällande kravet på 
befogat intresse var för snävt, vilket medförde att rättshjälp kunde med-

72 Prop. 1996/97:9, s. 115 ff
73 Bet. 1996/97:JuU3, s. 27 f.
74 Se res. 9 i bet. 1996/97:JuU3, s. 56, mot. 1996/97:So425 Lars Leijonborg m.fl. (fp), 
yrkande 4 och lagrådets yttrande i prop. 1996/97:9, bil. 5, s. 355 f.
75 Se res.10 i bet. 1996/97:JuU3, s. 56 f. och mot. 1996/97:Ju7 Gudrun Schyman 
m.fl. (v).
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ges för sådant som inte hade med vardaglig välfärd att göra, t.ex. åtgärder 
i samband med större ekonomiska transaktioner, tvister om lyxbetonade 
föremål, aktiespekulation m.m.76 Utskottet godtog detta.77 Vänsterpar
tiet hänvisade till lagrådets uppfattning om att den föreslagna ändringen 
knappast skulle ge något väsentligt utökat utrymme för att avslå en ansö
kan och att bestämmelsen om befogat intresse borde kvarstå.78

Regeringen Persson förslog vidare att rättshjälp genom biträde borde 
lämnas upp till maximalt 100 arbetstimmar med viss möjlighet till utök
ning och att statens ersättning för utredningskostnader utan undantag 
skulle begränsas till 10 000 kronor.79 Utskottet delade denna uppfatt
ning, medan v motsatte sig förslaget. Partiet befarade att 100-timmars- 
regeln skulle leda till att en ekonomiskt svagare part tvingades efterge sin 
rätt i ett större mål. Vänsterpartiet ansåg även att en maximering av 
ersättningen för utredningskostnader hade negativa konsekvenser för 
rättssäkerheten och att det allmänna borde ersätta större belopp om det 
fanns särskilda skäl.80

9.3.6 1999 års lagstiftningsärende
Genom 1999 års lagstiftningsärende höjdes inkomstgränsen från 210 000 
kronor till 260 000 kronor.81

I oktober år 1998 föreslog regeringen Persson att inkomstgränsen skulle 
höjas. Socialdemokraterna angav som skäl att två år hade förflutit sedan 
gränsvärdet fastställdes, och att färre nu hade tillgång till rättshjälpssyste
met till följd av löneökningar. Partiet motsatte sig en ännu högre in
komstgräns med motiveringen att rättshjälp i de flesta europeiska länder 
betraktades som en form av socialhjälp för de allra fattigaste.82 Tre måna
der efter RhjL:s ikraftträdande gav emellertid regeringen Persson DV i 
uppdrag att bl.a. överväga vilket belopp som borde utgöra inkomst
gräns.83 Utskottet motsatte sig inte denna höjning.84

76 Prop. 1996/97:9, s. 19 ff.
77 Bet. 1996/97:JuU3, s. 30.
78 Se res. 11 i bet. 1996/97:JuU3, s. 57 och mot. 1996/97:Ju7 Gudrun Schyman 
m.fl. (v).
79 Prop. 1996/97:9, s. 141 ff.
80 Se res. 15 och res. 16 i bet. 1996/97:JuU3, s. 59 och mot. 1996/97:Ju7 Gudrun Schy
man m.fl. (v).
81 SFS 1999:63 och prop. 1998/99:10, s. 8.
82 Prop. 1998/99:10, s. 4 ff.
83 I juni år 1998 redovisade DV förslag till förändringar, se DV:s PM 1998-06-10.
84 Bet. 1998/99:JuU6, s. 5.
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Folkpartiet menade att rättshjälpsreformens negativa konsekvenser för 
enskildas möjligheter att ta till vara sina rättsliga intressen, var så allvar
liga att riksdagen borde upphäva RhjL snarast. Besparingarna i samband 
med den nya rättshjälpslagen hade medfört att ansökningarna om 
rättshjälp hade minskat med ca 70 procent, och att långt fler än beräknat 
hade utestängts från rättshjälp. Rättvisa hade mer eller mindre blivit 
synonymt med pengar och de största förlorarna var lågavlönade kvinnor, 
invandrare och ungdomar. Förhållandet att de sämst ställda inte längre 
kunde hävda sina rättsliga intressen var oförenligt med en rättsstat, och 
enskilda hade till följd av RhjL drabbats av rättsförluster. För att mini- 
mera dessa förespråkade fp en återgång till vad som gällde före 1997 års 
reform.85

9.3.7 Partiernas positioner och argument
I samband med 1973 års lagstiftningsärende ansåg partierna att rättshjäl
pens karaktär av social förmån motiverade att statligt stöd skulle utgöra 
ett skydd för fysiska personer i privatlivets angelägenheter. Inte i något 
fall fick ekonomiska skäl utgöra ett hinder för enskilda att ta till vara sin 
rätt. Enskild fick dock inte ha för stor årsinkomst och intresset av att få 
en sak prövad fick inte vara obefogat. Rättshjälp skulle lämnas för ange
lägenheter oavsett om de behandlades av allmän domstol, förvaltnings
domstol eller var inom- eller utomprocessuella. Det skulle även vara egalt 
om behovet av hjälp hänförde sig till rådgivning eller biträde. I ett fall 
skulle juridiska personer kunna få rättshjälp, nämligen dödsbo. I denna 
fråga avvek fp från övriga partier och menade att även ideella föreningar 
med obefintliga eller små ekonomiska tillgångar skulle komma i fråga för 
bistånd. Folkpartiet ansåg vidare att det av lagtexten skulle framgå i vil
ken omfattning rättshjälp skulle medges i förvaltningsärenden.

Fördelningspolitiska motiv låg till grund för inkomstgränsens höjning 
år 1983. Samtliga partier ansåg att den successiva höjningen av prisbas
beloppet hade medfört att höginkomsttagare betalade lägre avgifter, 
medan låginkomsttagare betalade högre. Socialdemokraterna menade att 
detta skulle leda till ökad fastän billigare rättvisa. År 1988 höjdes inkomst
gränsen med motiveringen att ytterligare besparingar skulle riskera prin
cipen om allas likhet inför lagen. Samtidigt sänktes enskildas avgifter 
generellt, medan rådgivningsavgiften höjdes markant. Moderaterna ansåg 
att inkomstgränsen skulle avskaffas eftersom rättshjälpsbehovet inte upp-

85 Se res. 2 i bet. 1998/99:JuU6, s. 8 £, mot. 1998/99:Ju911 Siw Persson m.fl. (fp), mot. 
1998/99:Ju810 Johan Pehrson och Siw Persson (fp) och mot. 1998/99:Ju809 Camilla 
Dahlin-Andersson och Eva Flyborg (fp).
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hörde vid viss inkomst utan hade samband med processens omfattning. 
Moderaterna, folkpartiet och vänsterpartiet uppmanade s att meddela 
föreskrifter för att stoppa framtida ökningar av enskildas kostnader för 
rättshjälp. Vänsterpartiet ifrågasatte om låginkomsttagare alls skulle bidra 
till kostnaderna.

Moderaterna och folkpartiet ansåg år 1992 att inkomstgränsen av 
besparingsskäl nästan skulle halveras. Partierna menade att detta inte 
skulle sätta rättshjälpslagens grundläggande syfte ur spel, men att en 
femtedel av dem som skulle ha kunnat komma i fråga för rättshjälp 
skulle exkluderas. Partierna utanför regeringskretsen motsatte sig försla
get. Vänsterpartiet och socialdemokraterna ansåg att förslaget innebar en 
återgång till förhållandena under den fria rättegångens tid, då endast de 
sämst och bäst ställda hade kunnat ta tillvara sin rätt. Partierna framhöll 
att principen om allas likhet inför lagen var hotad, och s betonade att 
rättssäkerheten var i fara särskilt i familj erättsliga mål där kvinnor ofta 
var i ekonomiskt underläge. Vänsterpartiet efterlyste rättsliga perspektiv 
framför kamerala.

År 1997 godtog samtliga partier att rättshjälpens syfte var att utgöra 
ett yttersta skyddsnät för dem som inte kunde få rättsligt bistånd på 
annat sätt. Socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna var eniga 
om att inkomstgränsen skulle sänkas till 210 000 kronor. Socialdemo
kraterna ansåg att det rörde sig om en mindre sänkning utan allvarliga 
konsekvenser, som att de flesta skulle komma att exkluderas från möjlig
heten till rättshjälp. Åtminstone skulle 80 % av befolkningen kunna 
komma i fråga för rättsligt bistånd. Vänsterpartiet däremot motsatte sig 
en sänkning med argumentet att allt för många skulle exkluderas från 
rättshjälpssystemet. Moderaterna och vänsterpartiet delade socialdemo
kraternas uppfattning om att biträdesbehovet var mindre i förvaltning
domstol jämfört med allmän domstol och att regeringsförslaget innebar 
tillräckliga möjligheter till biträdeshjälp i förvaltningsmål. Folkpartiet 
däremot ansåg att en rättvis och rättssäker förvaltningsprocess förutsatte 
att rättshjälp beviljades i större utsträckning, eftersom enskilda i dessa 
mål var i underläge i förhållande till myndigheterna. I och för sig hade 
domstolarna en skyldighet att utreda målen men detta riskerade enligt fp 
deras opartiskhet. Denna utredningsskyldighet hade därtill uttunnats till 
följd av förvaltningsmålens renodlade tvåpartsprocess.

Socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet ansåg att RhjL:s för
mån av biträde och utredning skulle maximeras. Vänsterpartiet var av 
motsatt uppfattning och ansåg att en ekonomiskt svagare part inte skulle 
kunna ta till vara sin rätt vilket inte var acceptabelt av rättssäkerhetsskäl. 
I stor enighet höjdes inkomstgränsen år 1999 från 210 000 kronor till 
260 000 kronor. Folkpartiet ansåg emellertid att riksdagen borde upp-
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häva RhjL eftersom besparingarna i samband med den nya lagen hade 
medfört att långt fler än beräknat hade utestängts från rättshjälp. Rätt
visa hade blivit en fråga om pengar där de ekonomiskt sämst ställda inte 
kunde ta till vara sin rätt. Folkpartiet ansåg att detta var oförenligt med 
en rättsstat och medförde rättsförluster för enskilda.

9.4 Ärenden som inte omfattas eller som kräver 
särskilda skäl

9.4.1 1973 års lagstiftningsärende
Genom 1973 års lagstiftningsärende undan togs massärenden och ange
lägenheter där enskilda saknade befogat intresse av att få sin sak behand
lad. Vidare infördes en bestämmelse om att näringsidkare inte skulle få 
rättshjälp i en angelägenhet som hade samband med dennes näringsverk
samhet, såvida det inte fanns särskilda skäl.86

Justitieminister Geijer ansåg att samhällsresurserna borde reserveras 
för områden där det fanns störst behov av hjälp. Detta kunde ske genom 
att undanta vissa ärendetyper eller genom en generell bestämmelse för att 
motverka missbruk. Socialdemokraterna menade i och för sig inte att 
massärenden såsom bouppteckningar, inskrivningsärenden, upprättande 
av självdeklarationer och vissa taxeringsbesvär generellt borde undantas, 
men att praktiska skäl motiverade någon slags begränsande regel. Partiet 
ansåg att alla till buds stående medel borde användas för att stävja miss
bruk av statliga medel. Socialdemokraterna stannade för att föreslå en 
bestämmelse om att rättshjälp inte skulle utgå när en rättssökande sak
nade befogat intresse av att få sin sak behandlad.87

Justitieministern uttalade att rättshjälp som beviljades i ett mål om bo- 
eller äktenskapsskillnad liksom tidigare skulle omfatta sådana bo- 
delningsfrågor vilkas lösning var en förutsättning för att andra frågor i 
samband med en skilsmässa, t.ex. vårdnad och underhåll, skulle kunna 
lösas. Beträffande rättshjälp för enbart bodelning ansåg s att det inte 
skulle uppställas några särskilda förutsättningar. Socialdemokraterna me
nade emellertid att det i allmänhet saknades behov av särskild biträdes- 
hjälp i dessa fall, och att rättshjälp skulle beviljas i liten utsträckning. Om 
makarna hade obetydliga tillgångar var bodelningen varken komplicerad 
eller kostsam. Det fanns inte heller skäl att låta rättshjälp som hade bevil-

86 SFS 1972:429.
87 Prop. 1972:4, s. 246 ff.
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jats för rättegång omfatta biträde vid en bodelning efter processen, efter
som en lösning av bodelningsfrågan i dessa fall inte utgjorde en förutsätt
ning för att lösa andra frågor. I sådana fall kunde enskilda ånyo ansöka 
om rättshjälp, och utge ytterligare ett kostnadsbidrag. Socialdemokra
terna avvisade att RHL:s förmåner skulle inkludera ersättning till en av 
rätten särskilt förordnad skiftesman med uppgift att verkställa bodelning 
eller, när makarna var oeniga, tvångsskifta boet. Justitieministern menade 
att ersättning till en skiftesman kunde vara betungande för mindre be
medlade, men att behovet av ekonomiskt bistånd inte skulle överskattas.88

Utskottet kritiserade s för dess restriktiva syn på rättshjälp vid bodel
ning. Utskottet ansåg att bodelningsfrågor och särskilt hyres- eller bostads
rätt till gemensam bostad ofta gav upphov till stor oenighet mellan 
makar, och sällan kunde lösas utan hjälp av ett juridiskt biträde eller en 
särskilt förordnad skiftesman. Från en rättssökandes synvinkel måste det 
te sig naturligt att rättshjälp som hade beviljats för ett skillnadsmål även 
omfattade rättsliga angelägenheter som uppkom när relationen och den 
ekonomiska gemenskapen upphörde, och oavsett det skedde efter en 
rättegång. Det var väsentligt att frågorna om biträde vid bodelning och 
kostnader för skiftesman inte bedömdes var för sig. Utskottet uttalade att 
en särskilt förordnad skiftesman ofta minskade parternas biträdesbehov 
vid bodelning, och utskottet delade mot den här bakgrunden social
demokraternas mening om att det i regel saknades behov av särskild bi- 
trädeshjälp (partsombud) vid bodelning. Den begränsade möjligheten 
till biträdeshjälp borde kompletteras med en bestämmelse om att det all
männa bekostade ersättning till en särskilt förordnad skiftesman vid 
bodelning efter äktenskaps- eller boskillnad. Undantag skulle dock gälla 
i mindre komplicerade fall. Utskottet tog inte ställning till om den kom
pletterande bestämmelsen skulle ske inom RHL:s ram.89

Moderaterna ansåg att staten skulle ersätta kostnader för bodelning 
mellan makar. Partiet menade att parterna i ett bodelningsärende inte 
sällan behövde biträdeshjälp, och att såväl behov som billighet talade för 
att det allmänna bekostade ersättningen till en särskilt förordnad skiftes
man.90 Några enskilda socialdemokratiska ledamöter ansåg att rege- 
ringsförslaget riskerade att leda till rättsförluster, t.ex. genom att en make 
i ekonomiskt underläge i förhållande till den andra maken inte skulle ha 
råd att begära en skiftesman. Den föreslagna begränsningen beträffande

88 Prop. 1972:4, s. 337 £ I områden där jämdandssystemet rådde omfattade rättshjälp 
även ersättning till skiftesman.
89 Bet. JuU 1972:12, s. 33 f
90 Mot. 1972:1473 herr Winberg m.fl. (m).
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bodelning var orimlig med hänsyn till att bodelning utgjorde ett av 
familjerättens mer väsentliga inslag. Motionärerna menade att rättshjälp 
borde beviljas i dessa fall om det fanns särskilda skäl samt att ersättning 
till skiftesman skulle utgöra en förmån enligt RHL.91

Mot bakgrund av att rättshjälp i första hand borde utgöra ett skydd 
för enskilda vid oförutsedda personliga eller ekonomiska händelser, 
ansåg s att rättsskyddsbehovet i näringsverksamhet borde tillgodoses ge
nom försäkringar. Vanligen var angelägenheter i denna verksamhet av 
annan karaktär än i privatlivet. Rättshjälp skulle dock kunna utgå i be
gränsad omfattning för att undvika stötande konsekvenser. Detta skulle 
uppnås genom ett krav på särskilda skäl med hänsyn till näringsidkarens 
ekonomiska förhållanden eller sakens beskaffenhet. Det kunde gälla små
företagare som praktiskt sett stod löntagare nära, eller när de rättsliga 
angelägenheterna hade samband med deras privata förhållanden.92

Utskottet delade socialdemokraternas uppfattning, särskilt med hän
syn till att biträdeskostnader i rättsliga angelägenheter var en normal 
företeelse i näringslivet och jämförbar med driftskostnader.93 Modera
terna och folkpartiet ansåg dock att det från social synpunkt inte var 
mindre angeläget att näringsidkare kunde ta till vara sin rätt i sin näring, 
jämfört med i privatlivet. I båda fallen drabbades näringsidkarens familj 
lika hårt. Partierna befarade att svårigheten att skärskilja ett anställnings
förhållande från det egna företaget, skulle medföra en osäker tillämpning 
av undantaget. Det kunde dessutom inte krävas att småföretagare skulle 
ha ekonomisk beredskap för oförutsedda rättsliga händelser. Partierna 
varnade för att en följd av förslaget kunde bli att stora grupper av närings
idkare vilka hade ett beaktansvärt behov av rättshjälp exkluderades från

04systemet/

9.4.2 1976 års lagstiftningsärende
Genom 1976 års lagstiftningsärende infördes en bestämmelse om att 
RHL:s förmåner förutom biträde och utredning även skulle omfatta 
ersättning till särskilt förordnad skiftesman med anledning av äktenskaps- 
eller boskillnad. Samtidigt infördes ett krav på särskilda skäl för rätts
hjälp genom biträde vid bodelning.95

91 Mot. 1972:1465 herrar Hugosson och Bergman (s).
92 Prop. 1972:4, s. 242 f.
93 Bet.JuU 1972:12, s. 29 f.
94 Se res. 6 i bet. JuU 1972:12, s. 62f., mot. 1972:1473 herr Winberg m.fl. (m) och 
mot. 1972:1471 herr Sjöblom (fp).
95 SFS 1975:1302.
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Med anledning av en motion betonade utskottet år 1974 vikten av att 
ersättning till en särskilt förordnad skiftesman i samband med bodelning 
i anledning av äktenskaps- eller boskillnad utgjorde rättshjälpskostnad.96

Regeringen Palme konstaterade att en restriktiv praxis hade utvecklats 
beträffande bodelning efter Geijers uttalande år 1973 och föreslog att 
ersättning till en av rätten särskilt förordnad skiftesman skulle utgöra 
rättshjälpskostnad. Med hänsyn till statens kraftigt stegrade kostnader 
för rättshjälp anbefallde justitieminister Geijer försiktighet i fråga om 
utvidgningar av RHL:s förmåner. Han ifrågasatte inte att det var princi
piellt befogat att staten bekostade ersättning till skiftesman och menade 
att bodelningsfrågor kunde vara svårbemästrade. En förutsättning skulle 
dock vara att den rättssökande hade beviljats rättshjälp i bodelningsären- 
det, och därmed hade såväl ett biståndsbehov som ett befogat intresse av 
att få sin sak behandlad. Bodelningar var dock vanligen okomplicerade 
varför utgångspunkten vid behovsprövningen skulle vara att samhälleligt 
stöd inte skulle utgå. Att makarna var oeniga om vem av dem som skulle 
tillskiftas hyresrätten till en gemensam bostad motiverade som regel inte 
att rättshjälp skulle medges. Det motsatta skulle gälla för delning av bon 
med mer svårskiftad egendom som fastighet eller rörelse. Rättshjälp vid 
bodelning kunde inte inkludera både förmånen av skiftesman och 
biträde åt en eller båda makarna. Socialdemokraterna ansåg att rättshjälp 
vid bodelning i första hand skulle lämnas i form av ersättning till skiftes
man. Partiet menade att prioritering av bistånd genom skiftesman fram
för bistånd genom biträde, var en rimlig avvägning mellan enskildas 
rättsskyddsintresse och samhällets kostnader. Dessutom var den förra 
biståndsformen mer effektiv, snabbare och billigare. Ett potentiellt tvångs- 
skifte utgjorde viss garanti mot att någon av makarna förhalade en bodel
ning. Partiet ansåg inte att förhållandet att en välbärgad make själv 
kunde anlita ett biträde och uppnå en mer fördelaktig position jämfört 
med den mindre välbeställda maken, utgjorde ett tillräckligt skäl för 
rättshjälp.97

Beträffande rättshjälp genom biträde vid bodelning innebar regerings- 
förslaget att denna möjlighet skulle begränsas till fall där det förelåg 
särskilda skäl med hänsyn till makarnas förhållanden eller boets beskaf
fenhet. Omständigheter hänförliga till makarnas förhållanden kunde vara 
att sjukdom, språksvårigheter, ålderdom etc. gjorde det svårt att ta till vara

96 Se utskottets hänvisning till sitt uttalande år 1972 i bet. JuU 1974:18, s. 11, rskr 
1974:235 och mot. 1974:386 herr Winberg m.fl. (m) med yrkande om att kostnad för 
särskilt förordnad skiftesman vid bodelning skulle utgöra rättshjälpskostnad.
97 Prop. 1975/76:47, s. 37 ff. I praxis beviljades rättshjälp i bodelningsärenden endast då 
det fanns fast egendom eller rörelse i boet.
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sina intressen. Beträffande boets beskaffenhet skulle en mer omfattande 
och svårvärderad rörelse i boet kunna motivera rättshjälp genom biträde.98

Utskottet godtog förslaget om att ersättning till en särskilt förordnad 
skiftesman skulle utgöra en förmån enligt RHL." Utskottet, inklusive v, 
kritiserade dock Geijers restriktiva syn avseende tillämpningen av denna 
bestämmelse och regeln med krav på särskilda skäl för förordnade av 
biträde i skillnadsmål. Utskottet betonade vikten av balans mellan eko
nomiskt ojämlika makar och att en mer fördelaktig position för en make 
i ekonomiskt överläge, kunde leda till stötande resultat. Det ansåg att 
tillämpningen borde vara mindre restriktiv, men godtog i avsaknad av 
kostnadsberäkningar för en utvidgad reform den av s förordade ord
ningen under ett inledningsskede. Frågan om utvidgning borde dock över
vägas på nytt, liksom prioriteringen av bistånd genom skiftesman fram
för bistånd genom biträde.100

9.4.3 1979 års lagstiftningsärende
Genom 1979 års lagstiftningsärende blev det lättare för näringsidkare att 
få rättshjälp genom att kravet på särskilda skäl mildrades till ett krav på 
endast skäl.101

Bakgrunden till detta lagstiftningsärende var att m och fp hade reser
verat sig mot utskottets uttalande i februari år 1973 att dess tidigare upp
fattning om att näringsidkares möjligheter till rättshjälp skulle kräva 
särskilda skäl stod fast.102 Under år 1974 kritiserade ett flertal moderata 
partiföreträdare denna begränsning.103 Utskottet uttalade att frågan borde

98 Prop. 1975/76:47, s. 41 med hänvisning till Ds Ju 1975:15, s. 14.
99 Bet. JuU 1975/76:17, s. 15. I utskottet var de borgerliga partierna i majoritet.
100 Bet. JuU 1975/76:17, s. 15 f Se även mot. 1975/76:85 herr Winberg och fru Lind
quist (m) om att skiftesman ofta torde kunna ersätta biträden på ömse sidor, men att det 
i vissa fall fanns behov av skiftesman och biträde, varför rekvisitet särskilda skäl inte fick 
tolkas allt för snävt. Se mot. 1975/76:84 herrar Nyquist (fp) och Wiklund (c) med kritik 
mot den av justitieministern förordade restriktiva tillämpningen av rättshjälp genom 
biträde vid bodelning vilken medförde små möjligheter för makar att föra talan på likvär
diga villkor. Se liknande kritik i mot. 1975/76:83 herr Hugosson (s). Restriktiviteten 
drabbade den sämst ställda parten och ökade den andra partens möjligheter att driva ige
nom sina anspråk vilket otvetydigt stod i strid med RHL:s grundtanke. Besparingar fick 
aldrig innebära att en part ekonomiskt underläge försattes i en sämre situation. Makar 
hade dessutom mer egendom jämfört med tidigare. Ett krav på särskilda skäl borde inte 
uppställas.
101 SFS 1979:240.
102 Se bet. JuU 1973:1, s. 38 och res. 4 i samma bet.
103 Se mot. 1974:386 herr Winberg m.fl. (m) med yrkande om att begränsningen borde 
slopas eller ändras.
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tas under övervägande eftersom det var uppenbart att särskild uppmärk
samhet måste ägnas mindre och medelstora företagares problem, liksom 
även att den statsfinansiella aspekten borde övervägas. Moderaterna be
tonade att såväl rättvise- som jämlikhetssynpunkter motiverade att när
ingsidkare normalt skulle få rättshjälp.104 Under år 1975 kritiserade m 
att en näringsidkares angelägenheter vilka berörde näringsverksamheten 
inte omfattades av rättshjälpssystemet.105 Utskottet upprepade sitt utta
lande från år 1974 och tilläde att de problem som drabbade mindre och 
medelstora företag var av jämställdhetsnatur.106

Regeringen Ullsten bestående av enbart representanter från fp föreslog 
att kravet på särskilda skäl skulle bytas mot ett krav på skäl, och att pröv
ningen skulle ske med hänsyn till verksamhetens art och begränsade om
fattning samt näringsidkarens ekonomiska och personliga förhållanden 
eller omständigheterna i övrigt. Justitieminister Wikström uttalade att 
den berättigade personkretsen hängde samman med rättshjälpens karak
tär av social förmån och att statsfinansiella skäl motiverade begränsning
ar beträffande näringsidkares möjligheter att få bistånd. Rättshjälp borde 
inte nekas småföretagare vilka praktiskt sett stod löntagare nära eller när 
sambandet med privata förhållanden var särskilt påtagligt. Wikström 
påtalade att praxis var restriktiv och främst hade utgått från omsättning 
och antalet anställda, samt att gränsen för omsättningen gick vid 100 000 
kronor. Den nu föreslagna utvidgningen skulle innebära att fler omstän
digheter skulle ha betydelse för näringsidkares möjligheter att få rätts
hjälp. Exempelvis kunde en näringsidkares inkomst- och förmögenhets
förhållanden till följd av att kapital var bundet i rörelsen te sig bättre 
jämfört med en löntagares, fastän de hade en jämförlig levnadsstandard. 
Rättshjälp skulle dock inte komma i fråga vid en omsättning som 
översteg 200 000 kronor eller om företaget hade mindre än två anställda. 
Däremot skulle näringsidkare utan anställda, t.ex. konstnärliga och litte
rära yrkesutövare, i större utsträckning än andra näringsidkare kunna få 
rättshjälp.107

104 Se bet. JuU 1974:18, s. 10 och res. 1 i samma bet.
105 Se mot. 1975:451 herr Winberg m.fl. (m), mot. 1975/76:85 herr Winberg och fru 
Lindquist (m) och mot. 1975/76:1078 herr Olsson m.fl. (c, m, fp), den sistnämnda med 
yrkande om en återgång till LFR:s regler som hade medgett att företagare som inte drev 
rörelse i bolagsform fick fri rättegång endast genom att uppfylla de ekonomiska villkoren.
106 Se bet. JuU 1975/76:17, s. 17 E Även under år 1977 framfördes att näringsidkare 
skulle få bättre möjligheter till rättshjälp, se mot. 1976/77:240 herr Fridolfsson (m). Ut
skottet hänvisade till Rättshjälpsutredningen som hade att överväga denna fråga, se bet. 
JuU 1976/77:24, s. 2. Se samma uttalande i bet. JuU 1975/76:24, s. 3.
107 Prop. 1978/79:90, s. 162 f.
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Moderaterna reserverade sig inte men gav uttryck för att en företaga
res ekonomiska ställning inte sällan var oberoende av omsättning och 
antalet anställda.108 I utskottet var de borgerliga partierna i majoritet och 
v saknade representant. Ett enigt utskott accepterade förslaget och beto
nade att hänsyn skulle tas till ett flertal omständigheter.109

9.4.4 1983 års lagstiftningsärende
Genom 1983 års lagstiftningsärende avskaffades möjligheterna till rätts
hjälp genom biträde vid bodelning, med undantag för klander av tvångs- 
skifte. Möjligheten till rättshjälp genom särskilt förordnad skiftesman 
behölls dock.110

Bakgrunden till lagstiftningsärendet var att Rättshjälpsutredningen 
några år tidigare hade föreslagit att rättshjälp vid bodelning borde bedö
mas enligt vanliga regler, och medges vid delning av särskilt komplice
rade bon. Rättshjälpen borde utgå genom skiftesman eller biträde och i 
undantagsfall båda delarna.111 Regeringen Ullsten avvisade detta förslag 
med hänvisning till att antalet bodelningar var betydande samt av hänsyn 
till statens finanser. Justitieminister Wikström uttalade att samhällets 
medel skulle tas i anspråk först om parterna hade misslyckats att genom
föra en bodelning. I första hand skulle bistånd lämnas genom skiftesman 
om rättshjälp hade beviljats och i andra genom biträde om det fanns 
särskilda skäl.112 Moderaterna menade att åtskilliga bodelningar var kom
plexa och att bistånd genom biträde och skiftesman borde jämställas.113 
Enstaka socialdemokratiska ledamöter kritiserade regeringen Ullsten med 
utgångspunkt i RHL:s grundläggande principer om att enskilda skulle 
ha ett tillfredsställande rättsskydd och att bestämmelserna skulle främja 
jämlikheten. Ledamöterna var kritiska till att regeringen Ullsten avvisade 
en utvidgning av rättshjälpsförmånerna vid bodelning i enlighet med 
utskottets hemställan i 1976 års lagstiftningsärende.114 Utskottet delade 
emellertid regeringens mening att statens finanser vägde tyngre, men att 
det var angeläget med en utvidgning om det statsfinansiella läget förbätt
rades.115

108 Se mot. 1978/79:2185 Håkan Winbergm.fl. (m) och mot. 1978/79:2190 Erik Hov
hammar m.fl. (m).
109 Bet. JuU 1978/79:30, s. 48 f.
110 SFS 1983:153.
111 SOU 1977:49, s. 158 ff.
112 Prop. 1978/79:90, s. 165.
113 Mot. 1978/79:2185 Håkan Winberg m.fl. (m).
114 Mot. 1978/79:2177 Kurt Hugosson och Doris Håvik (s).
115 Bet. JuU 1978/79:30, s. 51 £
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Regeringen Palme föreslog nu i december år 1982 att rättshjälp vid 
bodelning endast skulle omfatta ersättning till särskilt förordnad skiftes
man, medan möjligheten till biträdeshjälp skulle utmönstras med undan
tag för klander av tvångsskifte. Förslaget motiverades av besparingar. 
Justitieminister Rainer framhöll att bodelning i anledning av äktenskaps
skillnad i princip var en privat fördelning av tillgångar varför kostnader
na för denna fick belasta boets förmögenhetsmassa. Statliga subventioner 
skulle i undantagsfall medges för skiftesman vilken var den mest effek
tiva biståndsformen, och den sedan lagens tillkomst restriktiva tillämp
ningen av RHL vid bodelning skulle bestå. Liksom tidigare skulle rätts
hjälp genom biträde som hade beviljats i ett äktenskapsmål, även omfatta 
bodelning under förutsättning att det fanns ett klart samband mellan en 
lösning av bodelningen och övriga frågor i äktenskapsmålet.116 Utskottet 
godtog begränsningen av rättshjälp vid bodelning. Vänsterpartiet hade 
ingen representant i utskottet.117

9.4.5 1988 års lagstiftningsärende
Genom 1988 års lagstiftningsärende begränsades möjligheterna för makar 
och sambor att få rättshjälp genom skiftesman vid bodelning, genom ett 
krav på särskilda skäl.118

Regeringen Carlsson betonade den stora rättshjälpsreformens bety
delse för jämlikheten. Justitieminister Leijon uttalade att det var orimligt 
att en stor del av statens begränsade resurser användes vid fördelning av 
makars privata egendom. Detta borde ske endast om det var befogat med 
hänsyn till rättshjälpens grundläggande syfte att stödja de som inte själva 
kunde stå kostnaderna för rättslig hjälp. Leijon erinrade om att möjlig
heterna till rättshjälp vid bodelning sedan RHL:s tillkomst hade förutsatts 
vara begränsade och att oenighet mellan makar om rätt till gemensam 
bostad, samarbetssvårigheter eller att de fann bodelningsfrågor svårhan
terliga inte ansågs motivera rättshjälp. Justitieministern motsatte sig den 
gällande ordningen enligt vilken ett omfattande bo ansågs utgöra skäl för 
rättshjälp, medan möjligheterna var begränsade för mindre bon. Hon 
menade tvärtom att ett bo med tillräckliga tillgångar borde stå kostna-

116 Prop. 1982/83:61, s. 27 ff. Sedan 1 januari år 1982 beviljades inte längre rättshjälp i 
mål om boskillnad efter gemensam ansökan, se SFS 1981:1287 och prop. 1981/82:28. 
Tillkomsten avÄktB ledde till följdändringar i RHL vilka främst betingades av att insti
tutet boskillnad utmönstrades ur ÄktB och skiftesman vid bodelning ersattes av bodel- 
ningsförrättare, se SFS 1987:806.
117 Bet. JuU 1982/83:19.
118 Giftermålsbalken hade ersatts av ÄktB, och en lag om sambors gemensamma hem 
hade tillkommit, se SFS 1987:232.
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derna för ersättning till en bodelningsförrättare. Mot denna bakgrund 
föreslog s att lagen skulle uppställa ett krav på särskilda skäl med hänsyn 
till boets beskaffenhet samt, i enlighet med gällande praxis, makarnas per
sonliga förhållanden. Med boets beskaffenhet avsågs makarnas andelar 
efter skuldtäckning; och skuldtäckning med stora belopp indikerade ett 
bo mer omfattande än en löntagares varför rättshjälp inte skulle utgå. En 
bodelning hade betydelse främst för makarna, men var av social betydelse 
om makarna hade barn och inte kunde komma överens om vem av dem 
som skulle få bostaden på sin lott. I fall den ena maken saknade tillgångar 
och den andra motsatte sig en frivillig bodelning, menade Leijon att par
terna av det biträde som hade förordnats i målet om äktenskapsskillnad 
kunde informeras om möjligheten att begära bodelningsförrättare. Lag
förslaget syftade inte till någon ändring avseende ett rättshjälpsbiträdes 
begränsade rätt att i ett ärende om äktenskapsskillnad, också arbeta med 
bodelningsfrågan.119

Utskottet delade uppfattningen om att kravet på särskilda skäl ut
gjorde en rimlig kravnivå för att styra rättshjälpen till fall med verkliga 
biståndsbehov. Utskottet underströk betydelsen av den kvarstående möj
ligheten till rättslig hjälp vid bodelning genom ett biträde som hade 
beviljats i mål om äktenskapsskillnad. Särskild betydelse hade detta för 
dem som behövde hjälp med bodelning men levde i små ekonomiska 
omständigheter.120 Enstaka socialdemokratiska ledamöter kritiserade 
kravet på särskilda skäl för rättshjälp vid bodelning eftersom de befarade 
en ökning av klandrade bodelningar.121 Vänsterpartiet hade ingen repre
sentant i utskottet.

I lagstiftningsärendet konstaterade justitieminister Leijon att rätts
hjälp lämnades till näringsidkare vars ekonomiska situation var jämför
bar med en ordinär löntagares vilket överensstämde med lagstiftarens 
avsikt.122 Med anledning av två motioner med krav på utvidgade möjlig
heter för näringsidkare att få rättshjälp uttalade sig utskottet i enlighet 
med Leijons uppfattning.123 Moderaterna ansåg däremot att näringsidkare

119 Prop. 1987/88:73, s. 34 ff. och s. 97 f. Vid tolkning av ”makarnas personliga förhål
landen” hänvisade Leijon till tidigare uttalanden om rättshjälp vid bodelning; prop. 
1972:4, s. 337, 1975/76:47, s.47f. och prop. 1982/83:61, s. 31.
120 Bet. juU 1987/88:21, s. 29. Se prop. 1982/83:61, s. 31 där justitieminister Rainer 
erinrade om möjligheten till rättshjälp genom att det biträde som beviljats i mål om 
äktenskapsskillnad i viss uträckning var berättigad till ersättning även för bodelning 
under förutsättning att en lösning av bodelningsfrågan haft betydelse för målet i övrigt.
121 Mot. 1987/88:Jul4 Margareta Palmkvist m.fl. (s)
122 Prop. 1987/88:73, s. 43.
123 Bet. JuU 1987/88:21, s. 30 och mot. 1987/88:Jul2 Ewy Möller (m) och mot. 
1987/88:Ju712 Filip Fridolfsson (m).
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som i ekonomiskt hänseende var jämförbar med en vanlig löntagare lät
tare borde få rättshjälp, och att en rättshjälpsansökan borde behandlas 
mer generöst om näringsidkarens rörelse hade försatts i konkurs.124

9.4.6 1997 års lagstiftningsärende
Genom 1997 års lagstiftningsärende infördes ett krav på särskilda skäl 
bl.a. i angelägenheter om äktenskapsskillnad och underhåll till barn. 
Vidare uppställdes ett krav på särskilda skäl för att näringsidkare skulle få 
rättshjälp.125

År 1992 krävde några moderata ledamöter att kravet på särskilda skäl 
för rättshjälp vid bodelning mellan makar skulle avskaffas eftersom ma
kars sämre möjligheter jämfört med andra innebar att familjen och äkten
skapet diskriminerades. Det statliga ansvaret skulle vara detsamma vilken 
egendom det än var fråga om och oberoende av kontrahenternas hud
färg, ras, kön och civilstånd. Staten borde bidra till en någorlunda rättvis 
reglering av makars förhållanden. Motionärerna kritiserade RHL:s under
utvecklade järnställdhetsperspektiv vilket innebar att konsekvenserna av 
den nästan obefintliga möjligheten till rättshjälp var störst för en svagare 
part vilket i praktiken var kvinnan pga. omsorgsarbete och reproduktion. 
Ledamöterna kritiserade även att lagen behandlade makar som en enhet 
vilket visade sig genom att rättshjälp inte utgick när ett bo efter skuld
täckning uppvisade överskott, och inte heller när boet kunde antas få ett 
positivt resultat trots skuldtäckning med stora belopp. Ytterligare en 
jämställdhetsbrist var att en tvist om bostad inte ansågs utgöra särskilda 
skäl vilket fick till följd att misshandlade kvinnor var rättslösa, och att 
lagstiftaren stod på förövarens sida.126 Utskottet hänvisade till justitie
minister Freivalds tidigare uttalande från år 1988 om att kravet på 
särskilda skäl vid bodelning syftade till att koncentrera resurserna till 
områden med störst behov. Freivalds hade motsatt sig en lagändring och 
menade att den ojämna tillämpning som hade konstaterats beträffande 
rättshjälp vid bodelning, hade stabiliserats efter en av justitiedeparte
mentet anordnad hearing i mars år 1990.127 Knappt två år senare gjorde 
justitieminister Ffellsvik samma bedömning.128

124 Se res. 1 i bet. JuUl987/88:21, s. 44.
125 SFS 1996:1619.
126 Mot. 1991/92:Ju709 Charlotte Cederschiöld m.fl. (m). Se Burman 2001, som visar 
att familjen i ekonomiskt avseende, och i strid med civilrättsliga principer, utgör en rele
vant ekonomisk enhet. Se även Persson 2001.
127 Bet. 1991/92:JuU26, s. 11 och prop. 1990/91:100, bil. 4, s. 10.
128 Se prop. 1991/92:100, bil. 3, s. 14.
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Regeringen Persson uttalade att rättshjälp vid äktenskapsskillnad tog i 
anspråk en fjärdedel av statens kostnader för den allmänna rättshjälpen. 
Förslaget om att det skulle krävas särskilda skäl i äktenskapsskillnad och 
underhåll till barn grundade sig även på kommunernas skyldighet att 
erbjuda föräldrar samarbetssamtal i vårdnads- och umgängesfrågor. Dess
utom skulle reformen om underhållsstöd garantera att barn vars föräld
rar inte bodde ihop fick statligt underhåll. Socialdemokraterna menade 
att makarna med hjälp av skriftlig information samt en klar och tydlig 
blankett för ansökan om äktenskapsskillnad själva skulle kunna bedöma 
frågor som tidigare hade ansetts kräva juridisk kompetens. Mot denna 
bakgrund skulle biträdesbehovet minska, och i samma riktning pekade 
den nya biståndsformen om en statlig ersättningsgaranti i bodelnings- 
ärenden.129 Ett eventuellt återstående behov av juridisk hjälp skulle täckas 
genom en eller två timmars rådgivning. Särskilda skäl skulle kunna före
ligga om målet var tvistigt eller förhållandena annars var mer komplice
rade än normalt. Detta kunde vara fallet om en äktenskapsskillnad hade 
internationella inslag eller att målet krävde en biträdesinsats på någon 
eller några timmar utöver två timmars rådgivning.130

Utskottet delade socialdemokraternas uppfattning.131 Vänsterpartiet 
däremot ansåg att beslut i samband med en äktenskapsskillnad fick per
sonliga och ekonomiska konsekvenser för lång tid framåt för såväl 
enskilda som hela familjen. Detta motiverade kvalificerad rättslig exper
tis på ett tidigt stadium så att parterna fick ett rättsligt underlag för att 
kunna bedöma bodelningsfrågor, vårdnad, umgänge, underhåll till barn 
och make, boende samt skatterättsliga frågor. Vänsterpartiet ansåg att 
inskränkningen hellre skulle öka än minska samhällets kostnader. Av
saknaden av juridiskt biträde skulle medföra oenighet mellan parterna 
med ett större antal domstolstvister som följd. Dessutom ansåg v att ris
ken för rättsförluster för enskilda inte gick att bortse ifrån. Regleringen 
innebar i jämförelse med RHL en försämring eftersom RHL hade med- 
gett att äktenskapets ekonomiskt svagare part, vanligen kvinnan, fick till
gång till samma kvalificerade juridiska bistånd som en man som hade 
ekonomisk möjlighet att anlita advokat.132

129 Se 17:7 aÄktB om att staten garanterar ersättning till bodelningsförrättare. En ansö
kan bör inte beviljas om sökandens årsinkomst överstiger hälften av RhjL:s inkomst
gräns. Garantin betalas ut om den ansökande makens andel av boet understiger 100 000 
kr, se prop. 1996/97:9, s. 229.
130 Prop. 1996/97:9, s. 129 ff.
131 Bet. 1996/97:JuU3, s. 35 f.
132 Se res. 13 i bet. 1996/97:JuU3, s. 38 och mot. 1996/97:Ju7 Gudrun Schyman m.fl. (v).
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Socialdemokraternas förslag innebar även att näringsidkares möjlig
heter att få rättshjälp skulle begränsas genom ett krav på särskilda skäl, 
eftersom det inte var rimligt att staten ersatte sådana kostnader som nä
ringsidkare borde kunna skydda sig mot genom försäkringar. Särskilda 
skäl skulle kunna föreligga om det gällde en nystartad och ännu oförsäk
rad verksamhet, om näringsidkarens förhållanden var jämförliga med en 
löntagares eller när den rättsliga angelägenheten hade ett starkt samband 
med näringsidkarens personliga förhållanden.133 Utskottet delade denna 
uppfattning, med undantag för v som ansåg att det saknades skäl för att 
skärpa bestämmelsen och att s inte hade redovisat något motiv för en 
begränsning.134

9.4.7 Partiernas positioner och argument
Beträffande RHL:s begränsningar förelåg stor enighet år 1973 bland par
tierna. Skilda uppfattningar fanns dock beträffande rättshjälp vid bodel
ning. Socialdemokraterna menade att lagen inte skulle uppställa några 
särskilda krav i dessa fall, men att rättshjälp skulle utgå i liten utsträck
ning eftersom s ansåg att det sällan fanns behov av särskild biträdeshjälp i 
dessa fall. Partiet avvisade också att RHL:s förmåner skulle omfatta ersätt
ning till en särskilt förordnad skiftesman. Vänsterpartiet, moderaterna 
och folkpartiet menade tvärtom att det ofta uppkom oenighet mellan 
makar i bodelningsfrågor och att dessa sällan kunde lösas utan rättslig 
hjälp. I de flesta fall krävdes inte ett biträde, men partierna ansåg att en 
bestämmelse om att staten bekostade en särskilt förordnad skiftesman 
borde införas.

Partierna hade också olika uppfattningar om näringsidkares möjlighe
ter att ta till vara sin rätt. Socialdemokraterna och vänsterpartiet ansåg att 
detta skulle vara möjligt i undantagsfall. Det kunde gälla småföretagare 
vilka var jämförliga med löntagare eller om den rättsliga angelägenheten 
hade samband med näringsidkarens privata förhållanden. Moderaterna 
och folkpartiet ansåg att en sådan bestämmelse exkluderade ett stort antal 
näringsidkare. Partierna menade att det från social synpunkt var lika vik
tigt att näringsidkare kunde ta till vara sin rätt i sin näring som i privat
livet, eftersom näringsidkarens familj drabbades lika hårt i båda fallen.

När RHL:s förmåner år 1976 utvidgades till att omfatta även kostnad 
för skiftesman vid bodelning med anledning av äktenskaps- eller boskill
nad, var enigheten stor om att en sådan bestämmelse skulle införas. Frågan

133 Prop. 1996/97:9, s. 125 ff.
134 Se res. 14 i bet. 1996/97:JuU3, s. 58 f. och mot. 1996/97:Ju7 Gudrun Schyman 
m.fl. (v).
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drevs av framför allt m och fp. Socialdemokraterna föreslog samtidigt en 
begränsning av möjligheterna till rättshjälp i bodelningsärenden genom 
biträde, bestående i att det skulle krävas särskilda skäl. I båda fallen 
förordade s en restriktiv tillämpning och att bistånd genom skiftesman 
skulle prioriteras framför bistånd genom biträde. Partiets restriktiva syn 
verkar ha grundat sig på uppfattningen att bodelningsärenden vanligen 
var okomplicerade och inte skulle ta statens resurser i anspråk. Folkpar
tiet, moderaterna och vänsterpartiet kritiserade den av s förordade restrik- 
tiviteten med argumentet att det var angeläget att åstadkomma balans 
mellan ekonomiskt ojämlika makar. Partierna var också skeptiska i fråga 
om den föreslagna prioriteringen.

År 1979 mildrades kraven för näringsidkare att få rättshjälp, och om 
detta var partierna rörande eniga även om m gav uttryck för att partiet 
mer än övriga partier värnade just näringsidkares möjligheter till rätts
hjälp. Partierna uppvisade även stor enighet när möjligheterna till 
rättshjälp genom biträde vid bodelning, med undantag för klander av 
tvångsskifte, avskaffades år 1983. Bistånd skulle nu enbart lämnas genom 
skiftesman. Inte något parti framförde någon avvikande uppfattning 
genom motioner. De mest framträdande argumenten var besparingar och 
att en bodelning var en privat angelägenhet. År 1988 inskränktes möjlig
heterna för makar och sambor att få rättshjälp genom skiftesman vid 
bodelning genom att ett krav på särskilda skäl infördes. Lagändringen ini
tierades av s och motiverades av att det ansågs orimligt att använda statens 
resurser för fördelning av privat egendom. Övriga partier delade socialde
mokraternas syn. Samtliga partier ansåg att det var rimligt att på detta sätt 
dirigera statens medel till fall med verkliga biståndsbehov.

År 1997 var s, m och fp överens om att det skulle krävas särskilda skäl 
bl.a. i angelägenheter om äktenskapsskillnad och underhåll till barn. Av- 
juridifieringen motiverades främst av behovet av besparingar, kommu
nernas skyldighet att erbjuda föräldrar samarbetssamtal i vårdnads- och 
umgängesfrågor samt reformen om underhållsstöd. I och för sig förneka
des inte att det i frågor om äktenskapsskillnad fanns ett behov av biträ- 
deshjälp. Detta skulle dock mötas på ovan nämnda sätt samt genom 
information och blanketter. Beträffande underhåll till barn var samtliga 
partier eniga, medan frågan om rättshjälp vid äktenskapsskillnad gav 
upphov till oenighet. Vänsterpartiet ansåg att rättsligt bistånd var nöd
vändigt för att uppnå likställighet mellan parterna och med hänsyn till 
risken för rättsförluster för enskilda.

Beträffande kravet på särskilda skäl för näringsidkares möjligheter att 
få rättshjälp menade s, m och fp att det inte var rimligt att staten ersatte 
kostnader som näringsidkare kunde skydda sig mot genom försäkringar. 
Det motsatta gällde dock om näringsidkarens förhållanden var jämför-
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liga med en löntagares eller när den rättsliga angelägenheten hade ett 
starkt samband med näringsidkarens personliga förhållanden. Vänster
partiet menade att det inte fanns skäl för att skärpa bestämmelsen.

9.5 Sammanfattning
Socialdemokraterna var i mitten av 1950-talet på det klara med att 
rättshjälpssystemet behövde reformeras eftersom LFR inte uppfyllde 
principen om allas likhet inför lagen. Riksdagen fick dock inte något för
slag att ta ställning till förrän två decennier senare. Anledningen till detta 
verkar ha varit tveksamhet i fråga om hur ett nytt rättshjälpssystem, som 
grundade sig på att ingen av ekonomiska skäl skulle hindras att ta till 
vara sin rätt, skulle finansieras. Socialdemokraterna förkastade såväl 1951 
års rättegångskommittés förslag som det reviderat förslaget om en lag om 
rättegångshjälp. Vid 1961 års riksdag ansåg s att det var troligt att lag
stiftning om rättshjälp skulle ske efter delvis andra linjer än dem av 1951 
års rättegångskommitté anvisade. I detta sammanhang betonade s de 
statsfinansiella aspekterna. Det är sannolikt att s menade att rättshjälp 
inte enbart skulle finansieras av staten, utan att de privata rättsskyddsför- 
säkringarna kunde utgöra ett alternativ. Detta understryks av uttalandet 
år 1962 om att det inte var uteslutet att den kommande reformen delvis 
skulle kunna grunda sig på privata försäkringar.

När den nya RHL infördes under 1970-talet var samtliga partier över
ens om att den statliga rättshjälpen skulle vara primär i förhållande till 
det privata rättsskyddet. Lagens syfte var att realisera principen om allas 
likhet inför lagen. Ingen skulle av ekonomiska skäl vara förhindrad att ta 
till vara sina rättsliga intressen, vilket var överordnat andra hänsyn. Mot 
denna bakgrund uppställde lagen ytterst få begränsningar, och de som 
ändå infördes motiverades av att rättshjälpen hade karaktären av en 
social förmån. Enskilda fysiska personer skulle ha rätt till rättshjälp 
beträffande angelägenheter i privatlivet och oavsett dessa behandlades av 
allmän domstol eller förvaltningsdomstol. Lagen förhöll sig också neu
tral i fråga om angelägenheten var inom- eller utomprocessuell. De be
gränsningar som uppställdes i fråga om årsinkomst och genom kravet på 
befogat intresse delades av samtliga partier. Partierna var också eniga om 
att dödsbon skulle kunna få rättshjälp, och fp ansåg att även ideella före
ningar skulle ha denna möjlighet.

Partierna var i samband med den stora rättshjälpsreformen på 1970- 
talet oeniga om vad som borde gälla vid bodelning. Lagen uppställde 
inga särskilda krav i detta fall. Socialdemokraterna uttalade dock i moti
ven att tillämpningen skulle vara restriktiv, eftersom det sällan fanns
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något behov av rättshjälp i dessa fall. Partiet motsatte sig också att ersätt
ning till en särskilt förordnad skiftesman skulle utgöra en rättshjälpsför- 
mån. Vänsterpartiet, folkpartiet och moderaterna ansåg att bodelnings- 
frågor sällan kunde lösas utan rättslig hjälp och att staten skulle utge 
ersättning till en skiftesman. I frågan om näringsidkares möjligheter att 
få rättshjälp intog s och v en mer restriktiv syn jämfört med fp och m.

När rättshjälpsförmånerna utvidgades år 1976 till att omfatta ersätt
ning till en särskilt förordnad skiftesman var enigheten mellan partierna 
stor. Det var främst fp och m som hade drivit denna fråga. Samtidigt blev 
det svårare att få rättshjälp genom biträde vid bodelning genom ett krav 
på särskilda skäl. Socialdemokraterna anbefallde en restriktiv tillämp
ning av båda biståndsformerna, och att bistånd genom skiftesman skulle 
prioriteras framför den andra. Moderaterna, folkpartiet och vänsterpar
tiet var kritiska till detta och menade att det var viktigt att åstadkomma 
balans mellan ojämlika makar. Partierna var år 1979 eniga om att närings
idkares möjligheter till rättshjälp skulle förbättras. Detta åstadkoms 
genom att kravet på särskilda skäl togs bort.

Partierna var år 1983 helt eniga om att avskaffa möjligheten till 
rättshjälp genom biträde vid bodelning. Undantag skulle dock gälla för 
klander av tvångsskifte. Möjligheten till rättshjälp genom skiftesman i 
bodelningsärenden skulle dock kvarstå. Motiven för denna lagändring 
var att åstadkomma besparingar och att bodelning var en privat angelä
genhet. Samma år höjdes den diskvalificerande inkomstgränsen till följd 
av fördelningspolitiska motiv. Samtliga partier var eniga om att den suc
cessiva höjningen av prisbasbeloppet hade medfört att höginkomsttagare 
betalade allt lägre avgifter medan det motsatta förhållandet gällde för 
låginkomsttagare.

Med hänvisning till statsfinansiella skäl infördes år 1983 fastighets- 
undantaget vilket innebar att den statliga rättshjälpen blev subsidiär i för
hållande till det privata rättsskyddet. Statlig rättshjälp skulle inte beviljas 
en ägare av en fastighet eller byggnad i angelägenhet som avsåg fastighe
ten eller byggnaden, om ägaren hade eller borde ha haft en rättsskydds- 
försäkring eller annat liknande rättsskydd. Denna principiella förändring 
passerade utan någon vidare debatt. År 1988 utvidgades fastighetsun- 
dantaget och ansvaret för rättsligt bistånd i angelägenheter om trafikska
deersättning flyttades från staten till privata försäkringsbolag. Detta 
motiverades av hänsynen till statens finanser. I detta lagstiftningsärende 
hade s, m och fp liknande uppfattningar, medan v motsatte sig lagänd
ringen. Vänsterpartiet menade att de besparingar som den statliga rätts
hjälpen hade undergått medförde att principen om allas likhet inför 
lagen inte längre framstod som självklar. Partiet ansåg att rättssäkerhet 
inte var en fråga för privata vinstintressen.
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År 1988 höjdes återigen inkomstgränsen med argumentet att ytterli
gare besparingar skulle riskera principen om allas likhet inför lagen. Om 
denna lagändring var partierna eniga. Moderaterna, vänsterpartiet och 
folkpartiet ansåg att s skulle vidta åtgärder för att garantera att enskildas 
kostnader för rättshjälp inte höjdes i framtiden av andra skäl än föränd
ringar i penningvärdet. Moderaterna menade att inkomstgränsen skulle 
tas bort. Samma år begränsades makars och sambors möjligheter till 
rättshjälp genom skiftesman i bodelningsärenden, genom att det uppställ
des ett krav på särskilda skäl i dessa fall. Samtliga partier menade att det var 
orimligt att subventionera privat fördelning av egendom utan menade att 
den statliga rättshjälpen skulle tas i anspråk för fall med verkliga bistånds- 
behov.

År 1992 verkade m och fp för en kraftig sänkning av inkomstgränsen 
med hänvisning till besparingsskäl. Socialdemokraterna och vänsterpar
tiet motsatte sig detta eftersom det skulle innebära att endast de sämst och 
bäst ställda skulle kunna ta till vara sin rätt. Den föreslagna sänkningen 
skulle hota principen om allas likhet inför lagen. Socialdemokraterna 
ansåg att rättssäkerheten var i fara och att detta gällde särskilt i familj e- 
rättsliga mål där kvinnor ofta var i ekonomiskt underläge. År 1997 accep
terade samtliga partier att den statliga rättshjälpens syfte var att utgöra ett 
yttersta skyddsnät för dem som inte kunde fa rättsligt bistånd på annat sätt.

År 1997 blev den statliga rättshjälpen generellt subsidiär i förhållande 
till det privata rättsskyddet vilket motiverades av besparingsskäl. På detta 
sätt skulle rättshjälpens karaktär av social skyddslagstiftning renodlas. I 
denna fråga positionerade sig s och m på samma sida, medan fp och v 
ansåg att detta stod i strid med den statliga rättshjälpens grundläggande 
syfte, där principen om allas likhet inför lagen hade varit central. Vänster
partiet ansåg att staten på detta sätt undandrog sig sitt ansvar och att lag
ändringen var diskriminerande mot kvinnor, ungdomar och invandrare.

Samma år rådde enighet mellan s, fp och m om att sänka inkomst
gränsen av besparingsskäl. Vänsterpartiet motsatte sig detta eftersom det 
skulle innebära att allt för många skulle exkluderas. Socialdemokraterna 
uttalade att det rörde sig om en mindre sänkning och att fyra femtedelar 
av befolkningen skulle kunna komma i fråga för statlig rättshjälp. Samma 
partikonstellation godtog en maximering av RhjL:s förmåner, medan v 
ansåg att detta var oacceptabelt av rättssäkerhetsskäl. En ekonomiskt sva
gare part skulle inte kunna ta till vara sin rätt. Uppfattningen om att 
biträdesbehovet var mindre i förvaltningsdomstol jämfört med i allmän 
domstol och att RhjL medgav tillräckligt stora möjligheter till rättshjälp 
i dessa fall delades av s, m och v. Folkpartiet menade däremot att rätts
hjälp skulle beviljas i större utsträckning i dessa fall eftersom enskilda var 
i underläge gentemot myndigheterna.
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År 1997 var s, m och fp överens om att lagen skulle uppställa krav på 
särskilda skäl i bl.a. angelägenheter om äktenskapsskillnad. Denna av- 
juridifiering motiverades av besparingsskäl. Partierna ansåg att behovet 
av biträdeshjälp skulle mötas på andra sätt än genom biträdeshjälp enligt 
RhjL. De framhöll samarbetssamtal, information, blanketter etc. Vänster
partiet motsatte sig denna bestämmelse eftersom partiet menade att 
rättsligt bistånd var nödvändigt för att uppnå likställighet mellan par
terna och undvika rättsförluster för enskilda. Samma tre partier ansåg att 
särskilda skäl skulle gälla för näringsidkares möjligheter att få rättshjälp, 
medan v menade att det inte fanns anledning att skärpa denna bestäm
melse.

I stor enighet höjdes inkomstgränsen år 1999. Folkpartiet motsatte sig 
inte detta men ansåg att RhjL skulle rivas upp eftersom besparingarna i 
samband med den nya lagen hade medfört att många fler än beräknat 
hade ställts utanför systemet. Endast de med tillräckligt god ekonomisk 
förmåga kunde få rättvisa, medan de sämst ställda inte kunde ta till vara 
sin rätt.
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10 Lagstiftning till skydd för 
brottsoffer

10.1 Bakgrund
Under lång tid har kriminella handlingar och gärningsmän uppmärk
sammats i såväl forskning som lagstiftning. Brottsoffren däremot har fört 
en tämligen undanskymd tillvaro. Intresset för offer i allmänhet har sina 
rötter i 1960-talets USA där erkännandet av offer i vidsträckt mening 
banade väg för att det numera, också i Sverige, finns en etablerad offer
ideologi.1 Den omfattar uppfattningar och värderingar generellt om 
offer, inklusive offer för brott och utgår ifrån en bred definition av offer 
och följaktligen en utbredd viktimisering. Inte enbart kriminella hand
lingar såsom våldtäkt och misshandel genererar offer, utan även exempel
vis krig, tobak och fattigdom. Många människor blir, eller riskerar att 
bli, offer. I kränkningarnas spår följer långtgående psykologiska konse
kvenser som ibland sträcker sig över mer än en generation. Dessa omstän
digheter understryker betydelsen av en bred och inkluderande definition 
av offer. Förhållandet mellan förövare och offer kännetecknas av att de 
förstnämnda, ofta i det fördolda, exploaterar oskyldiga offer. Samhället 
uppmärksammar inte vad som pågår och detsamma kan gälla offren 
själva. Detta förhållande inskärper vikten av kunskap om varför varken 
samhället eller offren uppmärksammar det som sker. Ideologin betonar 
att människors berättelser om att de har blivit utsatta är trovärdiga och 
skall respekteras eftersom ett ifrågasättande riskerar ytterligare viktimi
sering. Slutligen riktar ideologin uppmärksamhet på att termen offer 
härstammar från terapeutiska sammanhang där det gällde att minska en 
individs motstånd mot att definiera sig själv eller andra som offer. Fastän 
termen ofta ger oönskade associationer, t.ex. svaghet och passivitet, 
erbjuder den enligt ideologin också vetenskaplig legitimitet åt anspråk på 
en offerstatus.2

1 Lindgren m.fl. 2001, s. 57 f£
2 Best 1997, s. Iff.
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För de politiska partierna blev begreppet brottsoffer en realitet år 
1971.31 ett internationellt perspektiv fanns då knappt några vetenskap
liga arbeten alls, medan dessa mot slutet av nästa decennium fick ett 
kraftigt uppsving.4 Tendensen inom svensk rättsvetenskaplig brottsoffer
forskning följer ett liknande mönster, om än i fördröjd takt.51 början av 
1980-talet startades brottsofferjourer och några år dessförinnan såg några 
kvinnojourer dagens ljus.6 År 1978 började Statistiska centralbyrån (SCB) 
genomföra offerundersökningar i samband med undersökningar av lev
nadsförhållanden.7 Viktimologi blev vid den här tiden ett särskilt forsk
ningsområde.8

Samhällets reaktion på brott och gärningsmän, i form av straff, har 
stått i förgrunden medan brottsoffren möjligen uppmärksammats indi
rekt. Genom samhällets reaktioner på brott har nämligen också brotts
offrens intressen ansetts tillgodosedda.9 Brottsoffers rättsliga status har 
dock vidgats genom lagstiftning, särskilt från slutet av 1980-talet. På 
1930-talet fanns forskning om brottsoffer inom kriminologin där intres
set hänförde sig till offrets medverkan till sin viktimisering. Uppfatt
ningen var att brott, särskilt brott mot person, måste förstås utifrån rela
tionen mellan offer och gärningsman. Uttryck som offerprovocerade dråp 
och våldtäkter var inte ovanliga.10 Moderna resonemang går för övrigt i 
samma riktning. Ett exempel utgör Göta hovrätts remissyttrande i sam
band med 1998 års Sexualbrottskommittés arbete. Domstolen menar att 
statsmakterna bör ta upp den obesvarade frågan om vilken betydelse det

3 Tham 2001, s. 28. Begreppet förekommer första gången i riksdagstryckets index under 
rubriken ”brottsoffer” just år 1971. Fram till 1980-talets mitt förekommer ett fåtal 
motioner i ämnet. Vid riksmötet 1997/98 uppgick antalet till 25.
4 Se Åkerström 1997, s. 9 som beskriver denna utveckling som lavinartad med hänsyn 
till ökningen av antalet artiklar i internationella tidskrifter angående sociologi, krimino
logi, statsvetenskap m.fl.
5 Ett exempel utgör projektet Brottsoffer i rättsväsendet vid juridiska institutionen, Umeå 
universitet, se http://www.jus.umu.se/forskning/Forskningsteman/Brottsoffer/brottsoffer. 
htm.
6 Åkerström och Sahlin 2001, s. 17 ff.
7 SOU 1998:40, s. 76. Enligt offerundersökningen avseende åren 1992-93 uppskatta
des antalet våld- och hothändelser under en ettårsperiod till 1 040 000. I en fjärdedel av 
fallen kontaktades polisen. Under samma period utsattes 1 020 000 hushåll för stöld eller 
skadegörelse. I hälften av fallen kontaktades polisen.
8 Tham 2001, s. 28. Se även Nilsson 2003, s. 27 f om hur viktimologi under 1940-talet 
emanerade från kriminologi.
9 Jfr Ds 1993:29, s. 11. Se även prop. 1987/88:100, bil. 4, s. 34.
10 Tham 2001, s. 28.
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har att det är brottsoffret som huvudsakligen är vållande till exempelvis 
grov kvinnofridskränkning.11

Händelserna i samband med att Sexualbrottsutredningen, som tillsat
tes år 1971, havererade beskrivs ibland som en milstolpe i brottsoffer
lagstiftningens historia.12 Utredningens betänkande grundade sig på 
en uppfattning om brottsoffers egen medverkan, genom uttryck som 
”blaming the victim” och ”skylla sig själv”, i den brottslighet de utsattes 
för. Till denna utredning återkommer jag i avsnitt 10.4. På utredningens 
betänkande följde massiv kritik, tillsättandet av Sexualbrottskommit- 
tén13, en annan brottsofferdiskurs och så småningom brottsofferlagstift
ning.14 Lagändringarna under 1980-talets början som innebar att miss
handel och våldtäkt av kvinnor blev föremål för allmänt åtal, anses ha ett 
stort symboliskt värde för synen på brottsoffer.15

10.2 Brottsofferbegreppet
I det svenska språket har ordet brottsoffer förekommit sedan början av 
1970-talet.16 Begreppet associeras vanligen till viss typ av brottslighet, 
såsom olika våldshandlingar, stöld och skadegörelse, liksom även till 
särskilda gärningsmän. Det finns också bestämda föreställningar om vilka 
brottsoffren är, hur de agerar och reagerar.17 Skillnader mellan olika de
finitioner av brottsoffer består i vem eller vilka som är att anse som 
brottsoffer. Allmänna definitioner inkluderar inte bara offer för krimi
nella handlingar utan även offer för olyckor, katastrofer, miljöförstöring 
m.m. Dessutom kan, förutom människor, också organisationer, den mo
raliska ordningen eller rättsordningen vara offer. En annan definition

11 Se Göta hovrätts remissyttrande 2001-09-17, s. 2 över SOU 2001:14. Se även NJA 
1995 s. 464 där offrets provokation i form av en uppmaning till en homosexuell hand
ling föranledde HD att i valet mellan den mindre grova brottsrubriceringen dråp och 
mord, välja den förstnämnda. HD menade att gärningsmannen genom uppmaningen 
hade blivit allvarligt provocerad och att detta skulle anses som en förmildrande omstän
dighet vid uppsåtligt dödande.
12 Tham 2001, s. 29.
13 Se dir. i SOU 1982:61, s. 29 f.
14 Se SOU 1976:9 och prop. 1983/84:105, s. 12.1 samband med kritikerstormen utkom 
Boethius, Maria-Pia, Skylla sig själv: en bok om våldtäkt, Liber, Stockholm, 1976.
15 Åkerström och Sahlin 2001, s. 20.
16 SOU 1998:40, s. 73, även i Österberg 1997, s. 17.
17 Åkerström och Sahlin 2001, s. 11.
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begränsas till offer som utsatts för traditionell brottslighet såsom vålds- 
och tillgreppsbrott.18 Utanför den sistnämnda definitionen faller således 
offer för statens brottslighet, liksom ekonomisk brottslighet och miljö
brottslighet. En vanlig definition av brottsoffer torde vara en enskild per
son som har drabbats av personskada, psykiskt lidande eller sakskada till 
följd av brott.19 Mot slutet av 1990-talet avsåg Brottsofferutredningen 
med begreppet främst fysiska personer som direkt drabbats av brott. I 
vissa fall inkluderade utredningen även en vidare krets än de direkt drab
bade, t.ex. anhöriga till någon som dödats genom brott.20 I sistnämnda 
avseende tangerar definitionen Förenta Nationernas deklaration.21 Ett 
brottsoffer definieras där som en person som har lidit fysisk eller psykisk 
skada, ekonomisk förlust eller påtaglig försämring av sina grundläggande 
rättigheter genom handling eller underlåtenhet som strider mot landets 
straffrättsliga lagstiftning. Begreppet omfattar närstående till det direkta 
brottsoffret och även personer som har lidit skada till följd av att de har 
ingripit för att undsätta offret eller förhindra brott. En person kan vidare, 
enligt deklarationen, anses som brottsoffer oavsett om gärningsmannen 
har identifierats, gripits, åtalats eller dömts och oavsett vilken familje
relation som finns mellan gärningsman och offer.

Utöver definitioner som utpekar vilka som kan vara brottsoffer åter
speglar allmänhetens perception om offret en bild av sårbara, oskyldiga 
och försvarslösa människor.22 Ett offer har en social status liknande den 
för en hjälte eller en förrädare m.fl. Ett exempel på ett idealtypiskt 
brottsoffer utgörs av den gamla kvinnan som är på väg hem, efter att ha 
tagit hand om sin sjuka syster. Om kvinnan på hemvägen blir rånad av 
en okänd man, upplevs kvinnan som idealtypisk i meningen att hon är 
svag, att hennes ärende är legitimt och att hon kan inte klandras för att 
befinna sig på fel plats samt att förövaren är stor, farlig och okänd. Ett 
idealtypiskt brottsoffer kräver sålunda en motpol i den idealtypiska gär
ningsmannen. Ett brottsoffer som inte upplevs som idealtypiskt, t.ex. en 
prostituerad eller erfaren kvinna, skuldbeläggs i varierande grad för brot
tet.23 Moraliska föreställningar om offer och gärningsmän såsom idealty-

18 Lindgren m.fl. 2001, s. 28.
19 Diesen 1995, s. 29 angående den vanliga definitionen. Denna sammanfaller för övrigt 
i princip med ersättningsberättigad enligt brottsskadelagen (1978:413).
20 SOU 1998:40, s. 13 ochs.73.
21 Förenta Nationernas deklaration om grundläggande juridiska rättigheter för brotts
offer och offer för maktmissbruk, 1985, Generalförsamlingens res. 40/34.
22 Lindgren m.fl. 2001, s. 31. Se även SOU 1998:40, s.74ff.
23 Christie 1986, s. 18 f.
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per har ingen motsvarighet i juridiska definitioner. Dessa ideala typer 
överlappar inte sällan varandra i meningen att ett offer för mord ofta har 
en kriminell belastning.24

10.3 Det rättsliga brottsoffret
I ett historiskt perspektiv var brottmål en angelägenhet för brottsoffret 
och gärningsmannen. Grundprincipen fram till slutet av 1800-talet var 
att den som hade utsatts för ett brott också ägde målet och förde sin sak 
inför rätta. I samma utsträckning som brottmålen numera har förstat
ligats, har målsägandens ställning försvagats. Målsäganden har gått från 
att vara aktiv och drivande till ett passivt brottsoffer.25

Begreppet brottsoffer förekommer ibland i författningstext, men där
emot saknas en legaldefiniton.26 I lagtext används i stället begreppet 
målsägande vilket i 20:8 4 st. RB definieras som ”den mot vilket brott är 
begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.” Det juridiska 
begreppet omfattar såväl fysiska som juridiska personer. Den som anses 
vara målsägande i förhållande till ett begånget brott har också enskild 
åtalsrätt, rätt att ange brott till åtal och möjlighet att föra talan om 
enskilt anspråk i anledning av brott. I ett brottmål är målsäganden eller 
åklagaren på den ena sidan, och den tilltalade på den andra. Formellt sett 
är dock målsägande part endast när hon eller han för talan genom att 
biträda åtalet eller framställer ett yrkande om skadestånd.27 Dessa for
mella möjligheter för målsäganden att aktivt ta del i processen speglar 
inte verkligheten där målsäganden i huvudsak utgör ett bevismedel för 
åklagaren.28

Målsäganderätten är personlig och förutsätter en nära anknytning till 
brottet.29 Rätten till enskilt åtal kan därför inte överlåtas, inte heller kan 
den övergå genom arv eller testamente. I några fall har det dock ansetts 
nödvändigt att ge andra personer samma rätt som målsägande att ange 
brott eller föra ansvarstalan. Enligt 20:13 1 st. RB har efterlevande make, 
bröstarvinge, far, mor eller syskon till någon som blivit dödad, samma 
rätt som målsägande att ange brott eller föra ansvarstalan. En del av nyss

24 Åkerström 1997, s. 11.
25 Lindstedt Cronberg 2002, s. 25 f.
26 Se t.ex. 1 § förordningen (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten.
27 Ekelöf 1996, s. 50 ff.
28 Jfr Lindstedt Cronberg 2002, s. 47 ff.
29 Diesen 1995, s. 29.
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nämnda personer kan vara målsägande i egentlig mening redan enligt 
20:8 4 st. RB, t.ex. underhållsberättigade barn till den som avlidit genom 
brott. Genom 20:13 1 st. RB utvidgas närståendekretsen så att också de 
som inte är underhållsberättigade får en partiell målsäganderätt. De bör 
dock inte betraktas som målsägande i ett mål annat än om de för ansvars- 
eller skadeståndstalan. De kan höras som vittnen så länge de inte uppträ
der som parter. Ett undantag från förbudet mot succession av målsägan
derätt finns i 20:13 2 st. RB och innebär att i fall målsägande avlider av 
naturliga orsaker har efterlevande make, bröstarvinge, far, mor eller sys
kon rätt att ange brottet eller föra skadeståndstalan med anledning av 
brottet. Närstående ges i detta fall den rätt som tillkom den avlidne. Den 
partiella rätten gäller såvida det inte av omständigheterna framgår att 
den som har avlidit inte ville ange eller åtala brottet. Rätten har att ex 
officio pröva frågan.30

Den som är part i ett mål i allmän domstol kan föra sin talan själv eller 
företrädas av ett ombud enligt 12:1 RB. Ett ombud måste alltid ha en 
fullmakt från parten och kan inom fullmaktens gränser företa process
handlingar som binder parten. Ett alternativ är att anlita ett biträde 
enligt 12:22 RB vars behörighet är mer begränsad än ett ombuds. Behö
righeten omfattar i princip endast att handla på partens vägnar. En rätte
gångshandling i partens närvaro skall anses ha partens godkännande.31

Den som är part i ett mål får enligt 37:1 RB med hänvisning till 36:17 
RB ställa frågor till den som är tilltalad samt vittnen medan målsägande 
som inte är part, saknar sådan frågerätt. Målsägandens ställning i brott- 
målsprocessen beror på hur målsäganden förhåller sig till frågan om an
svar och skadestånd. Beträffande skadestånd med anledning av brottet 
kan målsäganden framställa ett yrkande om enskilt anspråk. Det hand
läggs då vanligen i brottmålet enligt 22:1 och målsäganden blir part i 
rättegången. När det enskilda anspråket grundar sig på ett brott som hör 
under allmänt åtal är åklagaren enligt 22:2 RB skyldig att på måls
ägandens begäran och i samband med åtalet förbereda och utföra även 
målsägandens talan. Om åklagaren vid utredning av ett brott finner att 
enskilt anspråk kan grundas på brottet skall målsäganden informeras om 
detta. Förutsättningen för att åklagaren skall utföra målsägandens talan 
är att det kan ske utan väsentlig olägenhet och att anspråket inte är 
uppenbart obefogat. Vid bedömningen av om det föreligger väsentlig

30 Ekelöf 1996, s. 69 ff. En följd av att målsäganderätt tillkommer efterlevande personli
gen medför att dödsbo inte kan få partiell målsäganderätt, se NJA 1954, s. 319.
31 Prop. 1987/88:107, s. 27. RB:s regler om rättegångsbiträde anses även tillämpliga på 
ett biträde enligt RhjL såvida inte parten har utfärdat en fullmakt för biträdet.
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olägenhet skall i första hand behovet av utredning för att klarlägga skade- 
ståndsfrågan beaktas. Omfattande utredning som väsentligt fördröjer 
brottmålet kan utgöra skäl för åklagaren att inte föra målsägandens talan. 
Ett annat skäl kan vara att anspråket kräver orimligt mycket resurser i 
förhållande till ansvarsdelen. Ett enskilt anspråk anses vara uppenbart 
obefogat när det för åklagaren framstår klart att det inte kan vinna bifall. 
Sammantaget innebär detta att åklagaren skall föra talan om enskilt 
anspråk även om utredningen sker under tidspress. Det anses dock inte 
acceptabelt om utredningen av anspråket medför att någon hålls frihets- 
berövad en längre tid än vad som krävs för att utreda ansvarsfrågan. 
Samma bestämmelser skall tillämpas om det enskilda anspråket har över
tagits av någon annan.32

Målsäganden kan efter att åklagaren väckt åtal biträda detsamma en
ligt 20:8 RB. Det innebär att målsäganden inträder i processen, blir åkla
garens medpart och kan agera självständigt i processen.33 Målsäganden 
kan också, enligt samma lagrum, väcka enskilt åtal för det fall åklagaren 
beslutat att inte väcka åtal. Ett annat alternativ är att överta åtalet enligt 
20:9 RB vilket aktualiseras när åklagaren lägger ned ett väckt åtal i brist 
på bevis. Målsäganden kan i mål som ligger under allmänt åtal själv, 
under förutsättning att åklagaren inte gör det, överklaga ansvarsfrågan till 
högre instans, 20:8 RB.

En jämförelse visar att målsägandebegreppet, till skillnad från brotts
offerbegreppet, omfattar även juridiska personer. En bank som utsatts 
för rån är i rättslig mening målsägande medan det förefaller främmande 
att betrakta banken som ett brottsoffer. Målsägandebegreppet är vidare 
rättsligt funktionellt till skillnad från brottsofferbegreppet. Det är inte 
alltid lätt att bestämma vem som är att anse som målsägande även om de 
skyddsintressen som ligger till grund för enskilda straffbestämmelser ger 
god ledning.34 Ett flertal lagstiftningsåtgärder för att stärka brottsoffrens 
ställning är också kopplade till målsägandebegreppet, t.ex. rätten till 
målsägandebiträde och stödperson. Jag övergår nu till att teckna den 
svenska brottsofferlagstiftningens innebörd och utveckling.

32 Prop. 1987/88:1, s. 15 f.
33 Ekelöf 1996, s. 60.
34 Se Diesen 1995, s. 29 ff. om att fastställa vem som är målsägande och Ekelöf 1996, 
s. 66 ff.
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10.4 Brottsofferfrågans utveckling i lagstiftningen
Som tidigare visats i kapitel 5 finns en betoning på kvinnor inom den 
traditionella brottsofferlagstiftningen. I det följande talar jag, i likhet 
med förarbetena, ofta uttryckligen om kvinnor som brottsoffer. Detta 
val motiveras av att en konsekvent användning av det könsneutrala be
greppet brottsoffer enligt min uppfattning medverkar till att dölja bak
grunden till, och drivkraften bakom, denna brottsofferlagstiftning. Dess 
utveckling har också öppnat dörren för brottsoffer generellt. Närmast 
följer en summarisk beskrivning av den rättsliga utvecklingen på brotts
offerområdet.

Utgångspunkten när det gäller brottslighet är att det är samhällets sak 
- inte enskilda brottsoffers - att utkräva straff för begångna brott. Straf
fet är ett medel i kampen mot brottsligheten och ses därutöver som en 
rättvis vedergällning och, till viss del, moralisk upprättelse för målsägan- 
den.35 Länge sågs detta som en tillräcklig kompensation för dem som bli
vit utsatta för brottslighet. Mot bakgrund av att det är ett samhälleligt 
ansvar att skydda medborgarna mot brott, följer ett visst ansvar för de 
skador medborgarna åsamkas när samhället fallerar.36 Lagstiftning som 
har sin grund i brottsoffrens intresse förverkligades först under senare 
delen av 1980-talet. Mot slutet av 1940-talet fanns förvisso det s.k. rym- 
lingsanslaget, men motivet för detta var att genom ersättning inte riskera 
allmänhetens acceptans för de öppna anstalternas humana vård.37

Lagstiftning som utgick från brottsoffrens intresse tog fart i och med 
Sexualbrottsutredningen, som hade i uppdrag att göra en översyn av 
vissa sedlighetsbrott och föreslå en eventuell avkriminalisering eller straff
lindring.38 Under 1960-talet hade strafflagstiftningen med avseende på 
kön inte undergått några större förändringar. Undantaget utgjordes av 
kriminaliseringen av inomäktenskapliga våldtäkter år 1962. Vid samma 
tid liberaliserades reglerna om pornografi och abort.39 Mot bakgrund av

35 Billström 1995, s.24.
36 Håkansson och Sarnecki 1988, s. 9.
37 SFS 1948:567. Statlig ersättning bestämdes genom en skälighetsbedömning för ska
dor vållade av personer som hade avvikit från t.ex. fångvårds- och alkoholistanstalter. För 
skador som inte täcktes av någon försäkring utgick ofta ersättning utan behovsprövning, 
se rskr 1948 nr 245, där riksdagen för budgetåret 1948/49 anslog medel för ersättning 
för skador vållade av personer som avvikit från vissa anstalter. Genom kungörelsen 
(1971:505) om ersättning av allmänna medel för personskada pga. brott, blev det möj
ligt att utifrån den skadelidandes behov utge ersättning av allmänna medel för vissa per
sonskador som uppkommit genom brott.
38 Se utredningens dir. i SOU 1976:9, s. 25 f.
39 Tham 2001, s. 30.
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att Sexualbrottsutredningen ansåg att bestämmelser som grundade sig på 
gamla fördomar skulle utgå, föreslog den att våldtäktsbrottet skulle inde
las i tre svårhetsgrader utifrån dess uppfattning att en våldtagen person 
ibland medverkade och därför hade del i ansvaret för våldtäkten.40 Mas
siv kritik och debatt följde samtidigt som den ensidiga fokuseringen på 
gärningsmannen tonades ner. En ny utredning tillsattes och en följd av 
den nya Sexualbrottskommitténs arbete var att kravet på angivelse slopa
des vid misshandel och våldtäkt av kvinnor år 1982 respektive år 1984. 
Brotten fördes således in under bestämmelserna om allmänt åtal.41

Utvecklingen när det gäller stöd och hjälp till brottsoffer följer två 
huvudspår där det ena handlar om statligt stöd genom praktiska och so
ciala åtgärder, det andra om ekonomisk ersättning.42 I slutet av 1970- 
talet infördes bestämmelser om att det allmänna kan utge ersättning för 
skada som uppkommit till följd av brott.43 I början av 1980-talet bilda
des en arbetsgrupp inom socialdepartementet med uppdrag att kartlägga 
och överväga förbättringar av stöd- och hjälpinsatser för misshandlade 
kvinnor. Det handlade om åtgärder inom hälso- och sjukvården, social
tjänsten, kvinnojourernas verksamhet samt missbruksvård.44 År 1984 
infördes en bestämmelse om att målsägande under det rättsliga förfarandet 
kan få stöd och hjälp av en stödperson.45 Året därpå initierade regeringen 
en utredning med uppdrag att undersöka i vilka hänseenden brottsoffer 
hade särskilda behov av samhälleligt stöd och hjälp, samt att överväga 
lämpliga former för att tillgodose dessa.46 Under 1980-talet kriminalise
rades fler sexuella handlingar och synen på misshandel skärptes.47 Genom

40 Normalbrottet skulle betecknas sexuellt tvång. Det lindriga fallet ansågs inte behöva 
en särskild brottsbeteckning och den grövsta brottstypen skulle kallas våldtäkt. Åtals- 
angivelse samt åtal skulle väckas endast när det var påkallat ur allmän synpunkt, t.ex. en 
farlig gärningsman, se SOU 1976:9, s. 51 ff. och s. 135 f.
41 Lagändringen innebar att den särskilda åtalsregeln beträffande icke grov misshandel 
på enskild plats upphävdes. I praktiken åsyftades misshandel av kvinnor i hemmen, se 
SFS 1981:1313, prop. 1981/82:43, s. 1 och s. lOf. samt bet. JuU 1981/82:18 och be
träffande våldtäkt SFS 1984:399.
42 Ds 1993:29, s.lIff.
43 Brottsskadelagen (1978:413).
44 Se Ds S 1983:2, s. 1 och s. 101 ff. Arbetsgruppen övertog den del av 1977 års sexual- 
brottskommittés uppdrag avsåg samhällets stöd och hjälp till dessa kvinnor, se prologen.
45 SFS 1984:400.
46 Se Nilsson och Sarnecki 1988, s. 5.
47 Beträffande sexualbrott, se SFS 1984:399. Bl.a. utvidgades våldtäktsbegreppet till att 
omfatta även sexualhandlingar jämförliga med samlag, se prop. 1983/84:105, s. I6ff. 
Beträffande misshandel, se SFS 1988:2 där lagändringen skulle medge en mindre restrik
tiv praxis beträffande grov misshandel genom en ändring av rekvisitet synnerlig hänsyns
löshet eller råhet, till rekvisitet särskild dito, se prop. 1987/88:14, s. 3 ff.
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en lagändring år 1988 utvidgades möjligheten till ekonomisk ersättning 
till att omfatta lidande utan samband med personskada. Detta innebar 
att en person kunde få kompensation för lidande till följd av brott mot 
den personliga friheten, eller annat ofredande som innebar brott.48 Mot 
slutet av årtiondet trädde lagar om besöksförbud och målsägandebiträde 
i kraft.49

I samband med att kvinnomisshandel och sexuella övergrepp mot kvin
nor diskuterades uppmärksammades också att kvinnor inte sällan utsat
tes för personförföljelse av en bekant man som tidigare dömts för något 
övergrepp mot dem.30 Syftet med besöksförbudslagen var att åstad
komma ett bättre skydd mot förföljelse och trakasserier. Den utgör ett led 
i strävandena att förbättra skyddet för främst kvinnor som misshandlas 
och utsätts för andra övergrepp av män som de tidigare sammanlevt 
med.31 Syftet med målsägandebiträdesreformen var inte lika entydigt. 
Den utgjorde ett led i att förbättra brottsoffers många gånger besvärliga 
situation där brotten hade inslag av våld eller annan integritetskränkning. 
I främsta rummet stod grövre sexualbrott.32 Sedan 1990-talets början 
lånar samtliga polismyndigheter ut larm- och skyddsutrustning, s.k. 
trygghetspaket, till kvinnor. Det finns ett permanent system med liv- 
vaktsskydd för hotade kvinnor. Ansökningar om sådant skydd är få, för
modligen beroende på de påfrestningar liwaktsskydd medför, och har 
beviljats i samtliga fall. I några fall har kvinnor avstått sådant skydd till 
förmån för mindre ingripande åtgärder, t.ex. tårgas- eller pepparspray, 
olika typer av larm m.m.33

Några år in på 1990-talet tillsattes en särskild Kvinnovåldskommission 
för att utifrån ett kvinnoperspektiv göra en översyn av frågor om våld 
mot kvinnor, samt ge förslag på åtgärder för att motverka detta våld.34 
Samhällets förändrade syn på brottsoffer kommer till uttryck genom 
lagstiftning som syftar till att förbättra brottsoffers ställning i det en
skilda fallet, men också genom att en Brottsoffermyndighet (BrOM) 
inrättades år 1994. Myndighetens övergripande uppgift är att främja

48 SFS 1988:255. Se prop. 1987/88:92, s. 6 f. och s. 13 f. samt vilka brott som avses i 
prop. 1972:5, s. 569 ff.
49 Både lagen (1988:688) om besöksförbud och lagen (1988:609) om målsägandebiträde 
trädde i kraft den 1 juli år 1988.
50 Prop. 1987/88:100, bil. 4, s. 37.
51 Prop. 1987/88:137, s. 1 och s. 13.
52 Prop. 1987/88:107, s. 16 ff.
53 SOU 1998:40, s. 286 ff.
54 Se dir. 1993:38. Kommissions arbete resulterade i två betänkanden; SOU 1994:56 
och 1995:60.
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brottsoffers rättigheter, behov och intressen. En viktig del består i att 
pröva ärenden om statlig brottsskadeersättning.55 I samband med att 
myndigheten inrättades skapades en brottsofferfond vilken lämnar stöd 
till forskning, utbildning, information och annan utvecklingsverksam
het. Den som döms för ett eller flera brott, där fängelse ingår i straff
skalan för något av brotten, åläggs att betala en avgift till fonden. Det
samma gäller vid strafföreläggande liksom när ett kort fängelsestraff 
verkställs utanför anstalt under elektronisk övervakning.56 En utdömd 
brottsofferavgift preskriberas fem år efter att domen vinner laga kraft. 
Avgiftsskyldigheten bortfaller som huvudregel när den dömde avlider.57 
Bidrag från brottsofferfonden, vilka skall användas för verksamhet som 
gagnar brottsoffer, prövas av BrOM.58

Under 1990-talet uppmärksammades vikten av att brottsoffer bemöts 
på ett värdigt bra sätt och får tillräcklig information av polisen och övriga 
yrkesgrupper inom rättsväsendet, liksom av socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården.59 Med början år 1994 har ett flertal lagändringar gjorts i 
syfte att dels förbättra informationen till brottsoffer om juridisk, ekono
misk och annan hjälp, dels öka brottsoffers känsla av trygghet och del
aktighet i processen.60 I början av år 1998 resulterade Kvinnovåldskom- 
missionens arbete i en proposition med förslag om bl.a. grov kvinnofrid- 
skränkning, grov fridskränkning och kriminalisering av köp av sexuella 
tjänster.61 Mot slutet av 1990-talet utvärderades redan vidtagna åtgärder 
på brottsofferområdet. Brottsofferutredningen betonade bl.a. ideella orga
nisationers betydelse för brottsoffer. Den fann också att BrOM uppfyllde 
lagstiftarens intentioner om att myndigheten skulle främja brottsoffers 
rättigheter, behov och intressen och såg därför inget behov av att till-

55 Se 1-2 §§ förordningen (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten. 
Ärenden handläggs i ett rotelsystem där de allmänna förvaltningsdomstolarna står som 
modell, se SOU 1998:40, s. 192 E Ett fåtal bestämmelser om myndigheten finns även i 
brottsskadelagen (1978:413) och brottsskadeförordningen (1978:653).
56 Se prop. 1993/94:143, s. 24, 1 § förordningen (1994:426) om brottsofferfond, 1 § 
lagen (1994:419) om brottsofferfond samt 1 och 5 §§ lagen (1994:451) om intensiv
övervakning med elektronisk kontroll, och 48:2 2 st. RB om strafförelägganden.
57 Se 2 § lagen (1994:419) om brottsofferfond med hänvisning till bestämmelsen om 
bortfallande av böter enligt 35:7 BrB.
58 Se 3 § lagen (1994:419) om brottsofferfond.
59 Bet. 1993/94:JuU25, s. 32f. med där gjord hänvisning. Se bet. 1994/95:JuU13, 
s. 10 där en utvärdering av brottsofferlagstiftning m.m. initierades och genomfördes av 
Brottsofferutredningen, SOU 1998:40.
60 Se förundersökningskungöreisen (1947:948) och prop. 1993/94:143, s. 43 ff.
61 Prop. 1997/98:55.
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skapa en särskild brottsofferombudsman.62 Utredningen konstaterade 
att en stor grupp av BrOM:s ärenden avsåg ersättningsanspråk till följd 
av våld i hemmet, vilka inte omfattades av hemförsäkringens överfalls- 
skydd. Detta gäller inte för personer som omfattas av samma försäkring, 
utan är avsett för utifrån kommande angrepp. Brottsofferutredningen 
menade dock att såväl kollektiva som privata försäkringars skydd för ska
dor till följd av brott, i huvudsak var tillfredsställande.63

I slutet av 1990-talet genomfördes en fortbildningsinsats för personal 
inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården och socialtjänsten beträffande 
våld mot kvinnor.64 En brottsofferundersökning visar att brottsoffer 
är relativt nöjda med bemötandet från polis, åklagare och domstol. En 
tredjedel hade dock litet eller inget förtroende alls för rättsväsendet och 
en dryg femtedel var osäkra på om de skulle anmäla en liknande händelse 
i framtiden. Mindre än hälften hade informerats om möjligheten att 
underrättas om olika beslut i ärendet, och ännu färre hade fått informa
tion om möjligheten till ersättning enligt brottsskadelagen. I förgrunden 
står brottsoffers behov av att få information om hur en rättegång går till 
och vilka rättigheter brottsoffer har.65 BrOM:s pilotprojekt Rättegångs- 
skolan som finns bl.a. i Umeå kan ses som ett försök att möta dessa 
behov. Syftet är att ge brottsoffer kunskap om dels rättsprocessen, dels 
vilka rättigheter och möjligheter brottsoffer har under rättegången.66 
Frågan om att förbättra rättväsendets attityder är ännu mycket aktuell.67

Denna korta överblick av lagstiftningens utveckling på brottsoffer
området visar att frågor om brottsoffer har lyfts fram, men att det ännu 
finns steg att ta. T.ex. finns inom rättsväsendet ännu myndighetsföreträ- 
dare som varken känner till BrOM eller dess verksamhet.68

62 SOU 1998:40, s. 198 f. Till samma slutsats hade justitieutskottet kommit vid ett fler
tal tillfällen med hänvisning till att det var polis, åklagare och domstolars sak att hjälpa 
brottsoffer att ta till vara sina intressen, se bet. 1989/90:JuU28, s. 5 fl, 1990/91 :JuU21, 
s. 8, 1991/92:JuU18, s. 5 och bet. 1992/93:JuU27, s. 8.
63 SOU 1998:40,s.232.
64 SOU 2002:71, s. 73.
65 Lindgren 2003, s. 87 ff.
66 Se http://www.brottsoffermyndigheten.se; pressmeddelande 2004-03-16 Rättegångs- 
skola-pilotprojekt våren 2004.
67 Se Wennstam 2002. Se även Sutorius och Kaldal 2003 som visar att inte endast 
bevissvårigheter förklarar varför få fall av sexuella övergrepp når domstol. Bristande kun
skap, felaktiga grundattityder och fördomar hos polis och åklagare gör att anmälningar 
om sexuella övergrepp sållas bort. Detta understryks av regeringens uppdrag till JämO i 
slutet av maj år 2004, att utreda rättsväsendets attityder till våldtäktsoffer. Justitieminis
tern uttalade att attityden och kunskapsnivån hos åklagare och domare måste förändras 
och att ett genusperspektiv är viktigt i detta sammanhang. Se http://www.regeringen.se/ 
sb/d/1381/a/26270 och TT, http://www.tv4.se/visa/?ID=323395.
68 SOU 2004:61,s. 69.

206

http://www.brottsoffermyndigheten.se
http://www.regeringen.se/
http://www.tv4.se/visa/?ID=323395


10.5 Brottsskadeersättning
Brottsskadeersättning betalas av det allmänna till följd av att människor 
drabbas av brott och den regleras i brottsskadelagen (1978:413).69 En 
förutsättning för att ersättning skall utgå är i praktiken att gärningsman
nen saknar förmåga att betala skadestånd.70 BrOM prövar ärenden om 
brottsskadeersättning och dess beslut får inte överklagas. Ärenden som är 
av principiell betydelse eller annars av större vikt prövas av en nämnd 
inom myndigheten där ordförande och vice ordförande skall vara eller ha 
varit ordinarie domare. Om sökanden begär det eller om det inte är 
uppenbart obehövligt skall nämnden hålla muntlig och offentlig för
handling. Ett av myndigheten fattat beslut skall ändras om det till följd 
av nya omständigheter, eller av annan anledning, är oriktigt och en änd
ring kan ske utan nackdel för sökanden.71 Brottsskadeersättning blir 
aktuell först när andra ersättningsmöjligheter, t.ex. enligt socialförsäk
ringen, har uttömts72 och bestäms enligt skadeståndsrättsliga regler.73

Brottsskadelagens bestämmelser om ersättning för person- och sak
skada, kränkning samt ren förmögenhetsskada till följd av brott enligt 
BrB eller specialstraffrättsliga regler, avser i första hand brott som har 
begåtts i Sverige.74 Med personskada avses dödsfall och andra kroppsliga 
skador samt psykiska besvär såsom neuroser eller andra tillstånd med 
medicinskt påvisbara effekter. Som personskada ersätts även skada på 
kläder, glasögon och liknande som den skadade bar vid skadetillfället.75 
Ersättning betalas också när gärningsmannen allvarligt kränker den som 
utsätts för brottet om det innefattar ett angrepp mot offrets person, fri
het eller frid. Ersättningen skall kompensera skam, rädsla, förnedring 
etc. som inte tar sig medicinska uttryck.76 Ersättning för sakskada, såsom
69 Även brottsskadeförordningen (1978:653) innehåller bestämmelser.
70 1 § och prop. 1977/78:126, s. 38 angående brottsrekvisitet, samt s. 32.
71 Se lagens 12—14 §§.
72 Se lagens 6-8 §§.
73 Se lagens 5-11 §§ samt prop. 1977/78:126, s. 38 och s. 44 f. Ersättning med anled
ning av personskada bestäms enligt 5:1 skadeståndslagen (1972:207), (SkL), ersättning 
med anledning av kränkning enligt 5:6 SkL och ersättning med anledning av sakskada 
enligt 5:7 SkL.
74 Lagen är dock tillämplig även när brottet har begåtts utomlands mot en person som 
har sin hemvist i Sverige och det handlar om personskada eller brottslig kränkning genom 
angrepp på personens frihet eller frid, se 1 § 2 st.
75 Se 2 § 1 st. och prop. 1977/78:126, s. 39 med hänvisning till motiven till SkL; prop. 
1972:5, s. 576.
76 Se 2 § 2 st. Kränkning genom brott i form av angrepp på enskilds privatliv och män
niskovärde utgör sedan den 1 januari år 2002 en egen ersättningstyp, se prop. 2000/ 
01:68, s. 57, 78 f. och s. 48 ff. vilket innebär ett förtydligande genom preciseringar av 
vilka omständigheter som särskilt skall beaktas vid bedömningen av handlingens art och 
varaktighet i samband med att ersättningens storlek bestäms, men ingen ändring i sak.
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skada på eller förlust av fysiskt föremål, lämnas bl.a. om brottet har be
gåtts av en person som var intagen på kriminalvårdsanstalt, särskilt ung- 
domshem eller LVM-hem.77 Dessa bestämmelser tillämpas även beträf
fande sådana ekonomiska skador som uppkommer utan samband med 
att en person lider person- eller sakskada. Det kan röra sig om en skada 
på en persons ekonomiska ställning eller förvärvsverksamhet. En förut
sättning för att ersättning skall utgå vid dessa s.k. rena förmögenhets- 
skador är att det föreligger särskilda skäl.78 I den mån möjligheterna till 
försörjning allvarligt har äventyrats för den som lidit sakskada eller ren 
förmögenhetsskada genom brott, utgår ersättning även i andra fall.79

Rätten till brottsskadeersättning kan, om den skadelidande dör, gå 
över på anhöriga. Förutsättningen är att kravet på ersättning framställdes 
före dödsfallet, antingen mot skadevållaren eller hos BrOM.80 Brotts
skadeersättning kan vidare, med undantag för kränkningsersättningen, 
jämkas om den skadelidande uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet 
har medverkat till skadan. Jämkning kan dock ske i större utsträckning 
än vad som följer av skadeståndsrätten i och med att det räcker med att 
skaderisken har ökat genom oaktsamhet som inte är grov. Från brotts
skadeersättning avräknas ett självriskbelopp.81

För ansökan om brottsskadeersättning gäller en tvåårsfrist. Om all
mänt åtal har väckts skall ansökan ske inom två år från det att dom eller 
slutligt beslut vunnit laga kraft. När allmänt åtal inte väckts, men för
undersökning inletts, skall ansökan göras inom två år från det att för
undersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall gäller två år från att 
brottet begicks. En ansökan som kommer in för sent kan dock prövas 
om det finns synnerliga skäl. En ansökan prövas endast om brottet har

77 Se 3 § 1 st. med hänvisning till bl.a. 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmel
ser om vård av unga och 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 
Beträffande sakskada se prop. 1987/88:126, s. 41 med hänvisning till motiven till SkL; 
prop. 1972:5, s. 579.
78 Se 3 § 2 st. och prop. 1987/88:126, s. 42 där bedrägeri och förskingring anges som 
exempel på brott som kan medföra en ren förmögenhetsskada. Särskilda skäl kan före
ligga när brottet har begåtts mot arbetsgivare, fosterföräldrar m.fl.
79 4 § och prop. 1987/88:26, s. 42 f. med exemplen att en småföretagare genom brott 
förlorar dyrbar utrustning som är nödvändig för rörelsen eller att en person med små 
ekonomiska resurser genom brott förlorar egendom, t.ex. möbler, som är nödvändig för 
det vardagliga livet.
80 5 § 4 st. samt prop. 2000/01:68, s. 79.
81 Se 4, 9-10 §§. Se prop. 1998/99:41, s. 16 ff. och s. 39 f. angående utökade möjlighe
ter att jämka brottsskadeersättning vid personskador i de fall den skadelidande själv har 
ökat skaderisken, t.ex. genom eget brottsligt beteende, för att undvika fall där det kan 
anses stötande att staten betalar full ersättning. Se även prop. 2000/01:68, s. 50 f. om att 
jämkning inte bör ske beträffande kränkningsersättning.
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anmälts till åklagare eller polismyndighet eller om sökanden visar giltig 
anledning till att anmälan inte gjorts. När brottsskadeersättning har 
utgått inträder staten intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt 
till skadestånd till den del det inte har avräknats när ersättningen be
stämdes.82

10.6 Stödperson och målsägandebiträde
Lagstiftning om stödperson och målsägandebiträde syftar till att ge måls
ägande stöd och hjälp under det rättsliga förfarandet. En målsägande 
som hörs med anledning av åklagarens talan har enligt 20:15 1 st. RB 
rätt att ha med sig en lämplig person som personligt stöd vid rättegång. 
Med rättegång avses inte endast huvudförhandling utan även då måls
ägande hörs vid exempelvis en häktningsförhandling. Den som fungerar 
som s.k. stödperson får sitta bredvid målsäganden i rättssalen. Rätten till 
stödperson förutsätter inte att målsäganden själv för talan om ansvar eller 
enskilt anspråk. En stödperson kan också, enligt 23:10 RB, närvara vid 
förhör under förundersökning om det inte är negativt för utredningen. 
Stödpersonens medverkan fordrar inget förordnande och ersättning 
utgår inte. Målsägandens behov av stöd avgörs av målsäganden själv. Den 
som fungerar som personligt stöd får inte ställa frågor vid förhör med 
målsägande, tilltalad eller vittnen. Inte heller är en stödperson behörig 
att ta ställning till om en fråga till målsägande har betydelse för bedöm
ningen av målet.83 Bestämmelsen om stödperson motiveras av att måls
ägande inte alltid kan få ett målsägandebiträde. Det anses därför att en 
stödperson inte skall förekomma vid sidan av ett målsägandebiträde.84

I vissa fall kan rätten på statens bekostnad förordna ett målsägande
biträde enligt 1 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde. Om måls
ägande under förundersökning begär att få ett sådant biträde skall åkla
garen enligt 23:5 RB anmäla detta till rätten. Enligt paragrafens första 
punkt skall ett målsägandebiträde förordnas när en förundersökning har 
inletts i mål om sexualbrott, om det inte är uppenbart att målsäganden 
saknar behov av biträde. Målsägandens rätt enligt denna lag förutsätter

82 Se 14 och 17 §§. Eftersom gärningsmannens bristande förmåga att betala skadestånd 
är en förutsättning för brottskadeersättning blir statens regressrätt aktuell först när gär
ningsmannens ekonomi förbättrats, se prop. 1977/78:126, s. 31 f. och s. 33 £
83 Propositionen utgår inte ifrån att det skall ske en rättslig prövning av målsägandes 
behov av stödperson. Lagrådet uttalade att denna bedömning i princip är en fråga för 
målsägande, se prop. 1983/84:105, s. 63 och lagrådets yttrande på s. 73.
84 Prop. 1987/88:107, s. 44.

209



inte partsställning. Biträde kan i enlighet med den andra punkten även 
förordnas när förundersökning inletts som avser mål om brott mot liv 
och hälsa och mot frihet och frid om fängelse finns i straffskalan, samt 
beträffande rån och grovt rån. Biträde kan också förordnas vid försök, 
förberedelse eller stämpling till nämnda brott om det med hänsyn till 
målsägandens personliga relation till den som är brottsmisstänkt eller 
andra omständigheter, kan antas att målsägande behöver ett biträde. 
Målsägandebiträde kan förordnas även vid andra brott där fängelse kan 
följa. Enligt paragrafens tredje punkt krävs det i dessa fall att målsäganden 
med hänsyn till personliga förhållanden och övriga omständigheter, kan 
antas ha ett särskilt starkt behov av biträdeshjälp. Detta innebär att bevis
läget bör vara sådant att man kan räkna med att målsäganden kommer 
att utsättas för ingående och pressande förhör. Dessutom bör målsägan
dens fysiska eller psykiska tillstånd vara sådant att ett juridiskt biträde 
kan antas vara av väsentlig nytta.85 Även högre rätt får förordna måls
ägandebiträde om åklagaren eller den tilltalade har överklagat domen i 
ansvarsdelen. Det innebär att förordnanden kan aktualiseras först i detta 
skede, om det inte har skett tidigare. Detta gäller dock inte om endast 
målsäganden har överklagat domen. När åklagaren har beslutat att all
mänt åtal inte skall väckas eller att åtal skall läggas ned, får inte rätten 
förordna ett målsägandebiträde.86

Som målsägandebiträde förordnas advokat eller biträdande jurist på 
advokatbyrå. Regler om biträde enligt RhjL gäller även vid förordnade av 
och ersättning till målsägandebiträde. I övrigt gäller i huvudsak RB:s 
bestämmelser om rättegångsbiträde. Ett förordnande om målsägande
biträde innebär bl.a. att staten ersätter kostnader för bevisning och utred
ning med anledning av ett enskilt anspråk, i den utsträckning som hade 
gällt om rättshjälp hade beviljats med anledning av anspråket.87 Biträdet 
skall enligt 3 § ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd 
och hjälp. Främst står uppgiften att stötta och informera om det rättsliga 
förfarandet i syfte att lindra de påfrestningar som en utredning om all
varliga och integritetskränkande brott innebär. Biträdet bör därför finnas 
med när förundersökningen inleds. Biträdet skall vidare bevaka målsägan
dens intressen i olika handläggningsfrågor, t.ex. begära förhandling inom 
stängda dörrar eller målsägandeförhör utan att den tilltalade eller åhörare 
är närvarande samt kontrollera att målsäganden inte får ovidkommande 
eller kränkande frågor.88

85 Prop. 2000/01:79, s. 40 angående rekvisitet personliga förhållanden och omständig
heter i övrigt.
86 Se 1 § 2 st., prop. 1993/94:26, s. 30 f. och s. 31 f. samt 2 §.
87 Se lagens 4 § 1 st och 3 § med hänvisningar till RhjL.
88 Prop. 1993/94:26, s. 20.
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Ett målsägandebiträde har rätt att närvara vid samtliga förhör med 
målsäganden under förundersökningen och, i den ordning som åklagaren 
bestämmer, ställa frågor till målsäganden. Detta gäller oavsett om måls
äganden för talan. Biträdet skall kallas till huvudförhandling eller annat 
sammanträde i rätten, när målsäganden eller målsägandens ställföreträ
dare skall höras.89 Vid förhör med vittnen under huvudförhandling har 
biträdet formellt samma frågerätt som målsäganden, vilket innebär en 
uttrycklig rätt att ställa frågor endast om målsäganden för talan genom 
att biträda åtalet eller föra skadeståndstalan.90

Biträdet skall vidare bistå målsäganden med en talan om enskilt an
språk, om inte åklagaren gör det. Under förutsättning att målsäganden 
från brottmålets början har haft ett förordnat målsägandebiträde består 
biträdets uppgifter även om talan senare avskiljs för att handläggas som 
särskilt mål enligt reglerna för ordinära tvistemål. Ytterligare en förutsätt
ning är att talan har avskilts till följd av att en gemensam handläggning 
medför väsentliga olägenheter. Om den avskilda talan i stället skall hand
läggas som ett förenklat tvistemål har målsäganden inte någon rätt till 
målsägandebiträde. Biträdets uppgifter kvarstår dock när målsäganden 
eller åklagaren överklagar tingsrättens dom i skadeståndsdelen liksom 
när domen i ett avskilt tvistemål överklagas. Detsamma gäller när ett mål 
går vidare till högre rätt genom att åklagaren eller den tilltalade överkla
gar tingsrättens dom i skuld- eller påföljdsfrågan.91

10.7 Besöksförbud
Besöksförbud kan meddelas för att skydda en person som riskerar att 
utsättas för brott, förföljas eller allvarligt trakasseras. Åklagares möjlighe
ter att utfärda förbud mot att aktivt ta kontakt med eller uppsöka någon 
regleras i lagen (1988:688) om besöksförbud. Bestämmelser om besöks
förbud finns dock även i familj erättslig lagstiftning. I mål om äktenskaps
skillnad kan domstol på yrkande av någon av makarna bestämma vem av 
dem som skall bo kvar i den gemensamma bostaden, till dess att frågan 
är slutligt avgjord genom bodelning. I dessa fall kan domstolen också på 
yrkande av någon av makarna förbjuda dem att besöka varandra. Även

89 Se 23:10 st., 23:11 och 20:13 3 st. RB.
90 4 § 4 st. med hänvisning till bl.a. 12:22 RB samt 37:1 och 36:17 RB. Se även prop. 
1987/88:107, s. 24.
91 3 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde och prop. 1993/94:26, s. 26 och s. 31 £ 
samt 22:2 RB om åklagarens skyldighet att föra målsägandens talan om enskilt anspråk 
om det kan ske utan oväsentlig olägenhet och anspråket inte är uppenbart ogrundat.
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när sambor separerar och domstol interimistiskt har förordnat om kvar- 
sittanderätt, eller fråga är om bostad som inte skall ingå i bodelning men 
är föremål för övertagande, får domstol utfärda besöksförbud.92

Besöksförbudslagen reglerar emellertid flera olika mer eller mindre 
ingripande besöksförbud. Dessa får enligt 1 § 2 st. meddelas om det till 
följd av särskilda omständigheter finns risk för att en person kommer att 
begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera en annan 
person. Vid riskbedömningen skall särskilt beaktas om förövaren har be
gått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet och frid, men också 
andra typer av brott kan i speciella situationer beaktas. Brott mot tredje 
person kan i undantagsfall utgöra en särskild omständighet vid bedöm
ning av risk.93

Den minst ingripande formen av besöksförbud regleras 1 § 1 st. och 
innebär förbud mot att besöka, ta kontakt med eller följa efter den person 
som förbudet skall skydda. Besöksförbud får enligt 1 § 3 st. inte medde
las om syftet med förbudet kan tillgodoses genom en mindre ingripande 
åtgärd. Eftersom utgångspunkten är att ett förbud är generellt och därför 
omfattar alla typer av kontakter, är det viktigt att beslutet anger tänkbara 
och nödvändiga begränsningar och undantag. Ett förbud omfattar inte 
objektivt sett uppenbart befogade kontakter, t.ex. när ett gemensamt 
barn till förövaren och den som skall skyddas insjuknar akut.94

Besöksförbud avseende gemensam bostad regleras i la§ 1 st., och 
innebär att en person förbjuds att uppehålla sig i en bostad som han eller 
hon brukar gemensamt med annan. Ett sådant förbud får utfärdas om 
det pga. särskilda omständigheter finns en påtaglig risk för att den per
son som förbudet skall gälla, kommer att begå brott mot en samman
boendes liv, hälsa, frihet eller frid. Ytterligare en förutsättning är enligt 
1 a § 2 st. att skälen för ett förbud väger väsentligt tyngre än det intrång 
eller men det medför för den som förbjuds att vara i sin bostad. Den som 
skall skyddas av förbudet måste också förbinda sig att medverka till att 
den som träffas av förbudet i rimlig uträckning får tillgång till sina per
sonliga tillhörigheter. Om det kan antas att besöksförbud avseende 
gemensam bostad kommer att meddelas är den som förbudet avser att 
gälla, enligt 6 § 1st. skyldig att på tillsägelse av polis följa med till förhör.

92 Se 14:7 2 st. ÄktB. Bestämmelsen grundar sig på ett praktiskt behov av integritetsbe- 
tonad natur, se prop. 1986/87:1, s. 338 samt 18:2 ÄktB och beträffande sambor 28 och 
31 §§ sambolagen (2003:376).
93 Det kan gälla olaga innehav av skjutvapen eller åtskilliga fall av tidigare misshandel av 
kvinnor som förövaren har sammanlevt med, se prop. 1987/88:137, s. 15 ff.
94 Se 1 § 4 st. lagen (1988:688) om besöksförbud och prop. 1987/88:137, s. 16 f. och 
s. 42.
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Ett s.k. utvidgat besöksförbud regleras i 2 § 1 st. och får meddelas om 
det vanliga besöksförbudet enligt 1 § är otillräckligt. Vid ett utvidgat 
besöksförbud får den person som förbudet riktar sig mot inte uppehålla 
sig i närheten av den andra personens bostad, arbetsplats eller annat 
ställe där personen brukar vistas. Om det utvidgade besöksförbudet 
överträds får förbudet enligt 2 § 2 st. utvidgas till ett större geografiskt 
område. Detta särskilt utvidgade besöksförbud får omfatta ett eller flera 
områden i anslutning till platser där den skyddade personen har sin 
bostad, arbetsplats eller annars brukar vistas, men det får inte avse ett 
större område än nödvändigt. En förutsättning för att meddela ett 
särskilt utvidgat besöksförbud är enligt 2 § 3 st. att skälen för förbudet 
väger väsentligt tyngre än den inskränkning av rörelsefriheten som för
budet för med sig för den som träffas av förbudet.

Åklagare meddelar beslut om samliga besöksförbud på begäran av den 
som förbudet avser att skydda, eller när det annars finns anledning. En 
begäran om besöksförbud kräver inte särskild form, medan åklagarens 
beslut skall vara skriftligt. Den skyddade personens adress eller telefon
nummer behöver dock inte framgå.95 Behörig åklagare är åklagaren på 
den ort där förbudet helt eller i huvudsak kommer att tillämpas, eller där 
den som träffas av förbudet har sin hemvist eller mer varaktigt befinner 
sig. Om denna person är misstänkt för brott som är av betydelse för frå
gan om besöksförbud, får frågan även prövas av åklagare som är behörig 
att väcka åtal för brottet. När förbudet avser gemensam bostad skall 
enligt 7 a § ett offentligt biträde med samma rättigheter som en offentlig 
försvarare, förordnas för den som förbudet gäller eller avser att gälla. 
Handläggningen av besöksförbud skall ske skyndsamt, och särskilt skynd
samt om den avser gemensam bostad. Ett besöksförbud skall meddelas 
för viss tid, dock högst ett år, och får förlängas med högst ett år i taget. 
Ett förbud som avser gemensam bostad får meddelas för högst 30 dygn 
och förlängas med sju dygn i taget om det finns särskilda skäl. Besöksför
bud gäller som regel omedelbart. Lagen anger inte någon absolut längsta 
tid, varför ett förbud kan förlängas flera gånger.96

På initiativ av den som förbudet gäller eller den som skyddas kan ett 
meddelat förbud prövas av tingsrätten. En sådan begäran görs hos åkla
garen som har att överlämna ärendet till rätten. Detta skall ske utan 
dröjsmål om förbudet gäller gemensam bostad. Om inte särskilda skäl 
talar emot är åklagaren enligt 16 § 1 st. skyldig att på begäran av den som

95 Se 7 och 12 §§ samt 8 §.
96 Se 6 a § 1-2 st. och 4 §.
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skyddas, föra personens talan vid rätten. Ett beslut om besöksförbud kan 
inhiberas av rätten. Sammanträde inför rätten skall alltid hållas om någon 
part begär det, och även utan begäran om besöksförbudet avser gemen
sam bostad. I det sistnämnda fallet skall sammanträde hållas så snart det 
kan ske, och som regel senast på fjärde dagen efter det att rättens pröv
ning påkallades hos åklagaren. Vardera parten skall svara för sin kostnad. 
Åklagaren får häva eller ändra ett beslut som har meddelats av åklagaren 
eller rätten, om det finns skäl för detta till följd av ändrade förhållanden. 
Detta gäller dock inte om beslutet är föremål för rättens prövning.97

I samtliga fall av överträdelse av besöksförbud tillämpas besöksför- 
budslagens 24 §. Den som bryter ett besöksförbud döms till böter eller 
fängelse i högst ett år medan ringa fall lämnas utan åtgärd.

10.8 Skydd på folkbokföringsmässig grund
Enligt 7:15 1 st. sekretesslagen (1980:100) (SekrL) gäller sekretess i verk
samhet som avser folkbokföring eller annan liknande registrering av be
folkningen, för uppgift om enskilds personliga förhållanden, endast om 
det av särskild anledning kan antas att enskild eller närstående till enskild 
lider men om uppgiften röjs. När det på förhand kan misstänkas att en 
uppgift kommer att eftersökas för att exempelvis förfölja viss person, får 
Skatteverket införa en s.k. sekretessmarkering i folkbokfö ringsregistret. 
Det kan gälla en känslig uppgift eller en normalt sett harmlös uppgift 
som t.ex. adress. Sekretessmarkeringen utgör inget hinder i sig mot att 
uppgiften lämnas ut, den signalerar dock att särskild försiktighet bör 
iakttas vilket kan påverka bedömningen av om uppgiften skall lämnas ut. 
För att en sekretessmarkering skall ha avsedd effekt får den omfatta samt
liga medlemmar i den förföljdas hushåll. Folkbokfö ringssekretess och 
sekretessmarkering kan således ses som en första skyddsåtgärd när en per
son utsätts för förföljelse av en eller flera personer. Förfarandet med sekre
tessmarkering regleras inte i lag, men har accepterats i JO:s praxis.98 En 
förföljd persons begäran om sekretessmarkering bör åtföljas av en utred
ning som styrker ett påstående om förföljelse. Normalt skall de skäl som 
ligger till grund för en sekretessmarkering vara tillräckliga för att vägra 
ett utlämnande med hänvisning till folkbokföringssekretessen. Det bör 
objektivt sett finnas risk för förföljelse, t.ex. genom ett konkret hot. Ett

97 Se 14, 17, 19-20 och 23 §§.
98 Se JO 1984/85, s. 282 och 1987/88, s. 195.
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beslut om sekretessmarkering är ofta tidsbegränsat och gäller inte för 
längre tid än två år."

När en person av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljel
ser eller allvarliga trakasserier på annat sätt, får personen fortsätta att vara 
folkbokförd på den gamla orten efter flyttning. S.k. kvarskrivning regle
ras i 16-17 §§ folkbokföringslagen (1991:481). Kvarskrivning kan ske 
efter ansökan från enskild och får medges endast om skyddsbehovet inte 
kan tillgodoses genom besöksförbud eller på annat sätt. Detta innebär 
dock inte att kvarskrivning medges med automatik när ett besöksförbud 
bedöms vara otillräckligt. Skatteverket bör alltid utreda om skyddsbeho
vet i stället kan tillgodoses genom sekretess. Även den utsatta personens 
medflyttande familj kan kvarskrivas. En ansökan om kvarskrivning får 
medges för högst tre år i taget och skall upphöra när den inte längre är 
nödvändig. För att en person skall få vara folkbokförd på en gammal 
adress måste det finnas en konkret risk för förföljelse.100 Det skall finnas 
ett objektivt konstaterbart hot mot den som vill kvarskrivas eller en 
familjemedlem till denne.101 Kvarskrivning aktualiseras ofta efter brott- 
målsdom, där den som begär kvarskrivning är målsägande. I bedöm
ningen av en eventuell kvarskrivning bör även brott som riktas mot annan 
person kunna beaktas. Det finns dock inget krav på tidigare brottslighet, 
men det måste ha inträffat något som gör att en person av särskilda skäl 
kan antas bli utsatt för brott eller allvarligare trakasserier. Förutsättningar 
för kvarskrivning kan också föreligga när någon, till en tredje person, har 
uttalat allvarligt menade hotelser mot en tidigare maka. Kvarskrivning 
kan även komma i fråga när en person har vittnat i rättegång eller med
verkat i polisutredning. Det kan inte uteslutas att kvarskrivning aktuali
seras för en person som riskerar förföljelse av etniska eller religiösa skäl.102

En folkbokförd person som riskerar att bli utsatt för allvarlig brottslig
het som riktar sig mot dennes liv, hälsa eller frihet kan under viss tid få 
använda andra personuppgifter än de verkliga. Dessa bestämmelser finns 
i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter. Det är inte endast den 
person som riskerar att utsättas för allvarlig brottslighet som kan få an-

99 Prop. 1997/98:9 s. 34 ff. där det bl.a. framgår att sekretessmarkering motsvarar hem
ligstämpel enligt 15:3 SekrL.
100 Prop. 1997/98:9, s. 45.
101 I NJA 1994 s. 497 uttalade HD att hotbilden beträffande fingerade personuppgifter 
skall bedömas objektivt. Enligt prop. 1997/98:9, s. 46 är det med hänsyn till det nära 
sambandet mellan kvarskrivning och fingerade uppgifter naturligt att se saken på mot
svarande sätt beträffande kvarskrivning.
102 Prop. 1997/98:9, s. 46.
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vända fingerade personuppgifter utan det gäller även för annan familje
medlem om de varaktigt bor tillsammans. Stockholms tingsrätt medger 
inte användning av fingerade personuppgifter om tillräckligt skydd kan 
uppnås genom kvarskrivning eller på annat sätt. Ansökan görs av RPS 
efter framställning från den som vill använda fingerade personuppgifter. 
En sådan framställning skall avslås om RPS finner att det inte är sanno
likt att ansökan kommer att medges av rätten. I dessa fall får enskild 
ansöka hos Stockholms tingsrätt om medgivande. Den som begär eller 
har fått medgivande för egen del får även göra en framställning eller 
ansöka om medgivande för ett barn som personen är vårdnadshavare för, 
och varaktigt bor tillsammans med, om syftet är att åstadkomma skydd 
mot den andra vårdnadshavaren.103 I ärenden om fingerade personupp
gifter gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden om 
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men för enskild eller när
stående.104

103 Se 1-4 §§.
104 Se 7:15 2 st. SekrL. Sekretessen för sådan uppgift gäller även om den har lämnats till 
annan myndighet.
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11 Partidebatten om lagstiftning 
till skydd för brottsoffer

11.1 Partiernas utgångsläge
Sexualbrottsutredningen tillsattes år 1971. Justitieminister Geijer gav 
den i uppdrag att göra en översyn av vissa sedlighetsbrott för en eventuell 
ned- eller avkriminalisering. Utredningsdirektivet präglades av dåtidens 
sexualliberala syn genom uttalanden om att fördomar och tabun länge 
hade hämmat en öppen syn på sexuallivet, men att en radikal förändring 
nu hade inträtt.1 Sexualbrottsutredningen föreslog att den lindrigaste 
graden av våldtäkt skulle motsvara fall där offer och gärningsman inte var 
obekanta såvida det inte gällde en överfallsvåldtäkt utomhus. Straffet 
skulle vara böter eller fängelse.2 I en undersökning som utredningen lät 
göra, konstaterades:

”Sammanfattningsvis kan man om denna typ av våldtäktsbrott säga att offer 
och gärningsman spelar ett spel gentemot varandra, vilket leder fram till 
brottet. Vem som är den skyldige och vem som är den oskyldige är svårt att 
avgöra, då man inte är insatt i de olika spelreglerna. Skulden är troligtvis 
jämnt fördelad, då brottet inte skulle kunna ske utan den andres medver
kan.”3

Som tidigare nämnts utsattes betänkandet för häftig kritik och ledde inte 
till lagförslag. En parlamentarisk kommitté fick i uppdrag att arbeta 
utifrån det kritiserade betänkandet samt, av justitieminister Romanus, 
särskilt preciserade frågeställningar. Kommittén skulle särskilt överväga 
åtgärder för att underlätta brottsoffrens situation under det rättsliga för
farandet, åstadkomma en förändrad bedömning av våldtäktsbrottet, 
överväga kravet på målsägandeangivelse som förutsättning för åtal vid 
sexual- och misshandelsbrott samt finna möjligheter att hjälpa miss-

1 Se dir. i SOU 1976:9, s. 25 f.
2 SOU 1976:9, s. 11, 59 ff. och s. 133 ff.
3 Linderholm, Ulf, Våldtäkter som kommit till polisens kännedom i Stockholm 1970. Kri
minalvetenskapliga institutets skriftserie nr 33, 1973. Citerat i Boéthius 1976, s. 42.
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handlade kvinnor.4 Sexualbrottskommittén behandlade med förtur de 
särskilda åtalsreglerna vid misshandel som förövas på enskild plats. Kom
mitténs förslag om ett slopande av kravet på angivelse låg till grund för 
regeringen Fälldins förslag.5

Inget parti reserverade sig vid behandlingen i utskottet6 och misshan
del av kvinnor på enskild plats fördes in under bestämmelserna om all
mänt åtal år 1982.7 Beträffande sexualbrotten uttalade Sexualbrottskom
mittén bl.a. att de yrkeskategorier som agerade i det rättsliga förfarandet 
borde bli bättre på att bemöta våldtäktsoffer, att polisen skulle informera 
våldtäktsoffer om möjligheterna till juridiskt biträde i samband med 
rättegång, samt att kravet på åtalsangivelse borde slopas.81 linje med sitt 
uppdrag underkände kommittén Sexualbrottsutredningens förslag om 
att en kvinnas handlande före ett övergrepp, skulle medföra att det 
betraktades som mindre grovt.9 I dessa delar passerade regeringsförslaget 
utskottet utan reservationer.10

I överensstämmelse med 1987 års regeringsförklaring presenterade re
geringen i samma års budgetproposition ett särskilt program, det s.k. 
Brottsofferprogrammet, för att förbättra brottsoffrens ställning. Justitie
minister Leijon uttalade att den som utsattes för brott hade ett bety
delsefullt grundskydd, men att brottsoffer otvivelaktigt hade försummats 
i viss mån. Det rådde en obalans mellan de resurser som hade avsatts 
för att dels rehabilitera gärningsmän, dels vidta åtgärder till förmån för 
målsägande.11 Året därpå antog riksdagen ett par lagar till skydd för 
brottsoffer, vilka utformades utifrån fallet att en kvinna misshandlas av 
en sammanboende man.12

4 Se dir. i SOU 1982:61, s. 29 f.
5 Ds Ju 1981:8, s. 55 och s. 64 samt prop. 1981/82:43. Regeringen utgjordes av en koa
lition mellan c och fp.
6 Bet. JuU 1981/82:18.
7 SFS 1981:1313. Den särskilda åtalsregeln beträffande misshandel som inte var grov 
och som hade skett på enskild plats upphävdes. I praktiken var det dock misshandel av 
barn och kvinnor i hemmen man hade i åtanke, se Ds Ju 1981:8, s. 65 ff. och prop. 
1981/82:43, s. 10 ff.
8 SOU 1982:61, s. 129.
9 I dir. uttalade justitieminister Romanus att rättspraxis hade kommit att tillmäta en 
kvinnas förhållande till gärningsmannen och hennes handlande före övergreppet alltför 
stor betydelse vid brottsrubriceringen. Se SOU 1982:61, s. 29 och s. 63 jämfört med 
SOU 1976:9 s. 136.
10 Reservationerna gällde i stället förslaget i prop. 1983/84:105 om att slopa förbudet 
mot otukt med ungdom, att inte kriminalisera prostitution samt att inte införa någon 
särskild bestämmelse om rätt till juridiskt biträde för den som hade utsatts för sexual
brott, se bet. JuU 1983/84:25.
11 Prop. 1987/88:100, bil. 4, s. 34.
12 Åkerström och Sahlin 2001, s. 20.

218



11.2 Brottsskadeersättning
Under flera decennier ersatte det allmänna skador till följd av brott ge
nom två provisoriska system; det s.k. rymlingsanslaget och brottsskade- 
anslaget.13 Den ursprungliga tanken med rymlingsanslaget från år 1948, 
var att ekonomiskt kompensera människor som bodde i närheten av 
fångvårdsanstalter, ungdomsvårdsskolor och liknande inrättningar, för 
skador orsakade av rymlingar. Socialstyrelsen administrerade anslaget och 
kostnaden betraktades som en verksamhetskostnad för anstalterna. År 
1971 infördes brottsskadeanslaget vilket administrerades av justitiedepar
tementet, och ersättning utgick efter en prövning av sökandens behov. I 
jämförelse med andra skadelidande ansågs brottsoffer befinna sig i en 
ogynnsam situation eftersom de inte alltid hade lätt att få ersättning av 
gärningsmannen. Dessutom fanns luckor i försäkringsskyddet, socialför
säkring och andra försäkringar till trots. Brottsoffren ansågs därför ha ett 
påtagligt behov av hjälp från samhället. Ersättning utgick vid person
skada för de socialt sett mest ömmande fallen, medan egendoms- eller 
annan förmögenhetsskada till följd av brott inte ansågs utgöra ett socialt 
problem av sådan räckvidd att det motiverade samhällsingripanden.14

11.2.1 1978 års lagstiftningsärende
Genom 1978 års lagstiftningsärende infördes brottsskadelagen (1978:413) 
vilken trädde i kraft den 1 oktober år 1978 och ersatte de provisoriska 
systemen. Frågan om ersättning av allmänna medel till brottsoffer hade 
vid flera tillfällen sedan mitten av 1940-talet aktualiserats i riksdagen.15 
Partiernas syn på brottsoffer kommer till uttryck genom ett uttalande av 
ett enigt utskott från år 1974.

”Nuvarande svårigheter för brottsoffer att utfå ersättning för liden skada 
torde [...] bidra till svårigheterna att hos allmänheten vinna gehör för den 
[nya kriminalpolitiken] [...] Ett ökat statligt ansvar för brottsskador skulle 
[...] sannolikt öka förståelsen för den öppnare och mer humana krimi
nalvård som statsmakterna under stor enighet fattat beslut om. Ett sådant 
samhällsansvar skulle [...] kunna underlätta rehabiliteringen av dem som 
begått brott och därvid ådragit sig en omfattande skadeståndsbörda.”16

13 Medel anslogs för dels socialdepartementet under Ersättningar för skador vållade av 
vissa rymlingar m.m., dels justitiedepartementet under Ersättning för personskador på 
grund av brott. Den senare fanns i kungörelsen (1971:505) om ersättning av allmänna 
medel för personskada på grund av brott.
14 Se avsnitt 1.4 och prop. 1987/88:126, s. 8.
15 Bet. JuU 1977/78:32, s. 6.
16 Bet. JuU 1974:1, s. 4.
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Utskottet ställde sig positivt till en ändring av ersättningens karaktär, 
men med anledning av ett par motioner och med hänvisning till frågans 
komplicerade karaktär förordade det att en utredning skulle tillsättas.17

Folkpartiet krävde att brottsoffer skulle få ersättning, förutom vid per
sonskador, i större utsträckning för egendomsskador och ideella skador. 
Partiet kritiserade justitieminister Geijers uttalade från år 197418 om att 
personer i lägre inkomstskikt skulle ersättas, medan höginkomsttagare 
fick vidkännas reducerad ersättning eller ingen alls. I stället för ersättning 
i de socialt mest ömmande fallen förespråkade fp att skadans art och 
omfattning skulle vara bestämmande, samt att ersättningen av rättssäker
hetsskäl skulle prövas av domstol enligt skadeståndsrättsliga principer. 
Partiet betonade vikten av att brottsoffer inte drabbades ekonomiskt, 
dock inte av hänsyn till brottsoffren själva, utan för att allmänheten 
skulle visa förståelse för en human kriminalvård. Ersättningen borde åter
betalas till staten av skadevållaren, men återbetalningsskyldigheten skulle 
kunna mildras av rehabiliteringsskäl.19 Liksom fp framhöll m dom
stolsprövning enligt skadeståndsrättsliga principer samt att ersättningen 
skulle utgå vid såväl person- som egendomsskador. Partiet motsatte sig 
även den socialdemokratiska ståndpunkten om differentierade ersätt
ningar på grundval av sökandens ekonomiska situation.20

Med den förestående utredningen i åtanke uttalade utskottet att 
ersättning borde utgå enligt den skadeståndsrättsliga grundsatsen om att 
en skadelidande skulle försättas i samma situation som om skadan inte 
hade inträffat. Prioriteringen av de socialt mest ömmande fallen skulle 
därmed överges. Även i övrigt, t.ex. för att bestämma ersättning vid med- 
vållande från den skadelidandes sida, skulle skadeståndsrättsliga prin
ciper tillämpas. Utskottet menade dock att även andra omständigheter 
borde beaktas även om de inte kunde hänföras till medvållande av själva 
skadan. Det kunde gälla att den skadelidande själv hade utsatt sig för 
särskilda risker genom kontakter med gärningsmannen.21

Brottsskadeutredningen, vars betänkande22 låg till grund för lagen, till
sattes år 1974. Justitieminister Geijer preciserade dess uppdrag till att 
utreda frågan om vidgad ersättning till brottsoffer. I första hand skulle 
ersättningen omfatta personskador där de sociala skälen för ett statligt

17 Bet. JuU 1974:l,s.4.
18 Prop. 1974:1, bil. 4, s. 110.
19 Mot. 1974:1257 herr Petersson m.fl. (fp).
20 Mot. 1974:151 herrBohmanm.fi. (m)
21 Bet. JuU 1974:l,s.4.
22 SOU 1977:36.
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engagemang var särskilt starka. Vissa sakskador kunde komma i fråga, 
medan rena förmögenhetsskador borde exkluderas. Brottsskadeersätt- 
ning borde vidare vara subsidiär till socialförsäkring och skadestånds- 
rättsliga principer ligga till grund för ersättningssystemet samt vara väg
ledande vid bedömningen av ersättningen när den skadelidande var 
medvållande. Geijer menade att omständigheterna var särpräglade vid 
skada i samband med brott, och i synnerhet vid personskada, varför det 
borde finnas utrymme för en diskretionär prövning av ersättningsfrågan 
som medgav längre gående inskränkningar jämfört med en tillämpning 
av allmänna medvållanderegler. I detta sammanhang borde den skade
lidandes uppträdande beaktas, särskilt med avseende på eventuell provo
kation av brottet eller medvetet risktagande genom kontakter med gär
ningsmannen. De provisoriska ersättningssystemen borde integreras och 
prövningen flyttas från regeringen till annan myndighet.23

I korthet innehöll Brottskadeutredningens betänkande förslag om för
månligare regler jämfört med tidigare, ett regelverk för statlig ersättning 
för skador till följd av brott samt att en ny myndighet, Brottsskadenämn- 
den, skulle pröva ansökningar om brottsskadeersättning.24 Regeringen 
Fälldins förslag innebar att brottsskadeersättning skulle vara subsidiär i 
förhållande till socialförsäkring och andra försäkringar, att personskador 
fortsättningsvis skulle ersättas utan behovsprövning, att full ersättning 
för person- och egendomsskador skulle utgå samt att skadeståndsrättsliga 
principer i övrigt skulle tillämpas. Ersättning skulle även betalas för 
egendomsskador till följd av brott begångna av personer på rymmen från 
kriminalvårdsanstalt etc. Även i andra fall skulle ersättning kunna utgå i 
den mån en skada allvarligt hade riskerat den skadelidandes försörjnings
möjligheter, samt vid särskilt angelägna ersättningsbehov. Justitieminis
ter Romanus betonade de kriminalpolitiska aspekterna, i meningen att 
ett längre gående statligt ansvar för brottsskador skulle bidra till att 
allmänheten blev mer positivt inställd till kriminalvård. Han konsta
terade också att större ersättningsmöjligheter var bra för brottsoffren. 
Eftersom bestämmelserna angick enskildas rättigheter och ersättnings
systemet var av allmän betydelse, ansåg han att bestämmelserna skulle 
meddelas i lag.25

Romanus förklarade att brottsskadeersättning skilde sig från skade
stånd eftersom den inte endast hade en social funktion, utan även en kri- 
minalpolitisk. Med detta avsåg justitieministern även att en skadelidande

23 Statsrådet Geijers anförande till statsrådsprotokollet den 28 juni år 1974.
24 SOU 1977:36, s. 14.
25 Prop. 1977/78:126, s. 7 ff. Regeringen utgjordes av en koalition mellan c, fp och m.
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som hade deltagit i en brottslig eller på annat sätt klandervärd handling, 
skulle få reducerad ersättning inte endast enligt skadeståndsrättsliga 
principer, utan även till följd av den skadelidandes beteende i samband 
med brottet. Det kunde gälla provokation eller att den skadelidande 
hade inlåtit sig med okända under förhållanden som typiskt sett innebar 
en risk för skada genom brott. Romanus ansåg vidare att den sociala åter
anpassningen av skadevållaren var överordnad intresset av att denne 
fullgjorde sin betalningsskyldighet, varför statens regressrätt mot skade
vållaren endast skulle tillämpas i undantagsfall.26

Ett enigt utskott godkände regeringen Fälldins lagförslag och under
strök att lagen inte innebar en statlig skyldighet att på skadeståndsrätts- 
lig eller annan grund, svara för skador till följd av brott. Innebörden var 
i stället att staten av sociala och humanitära skäl åtog sig att utge ersätt
ning inom brottsskadelagens ram. Detta uttalande föranleddes av lag
rådets yttrande om att ersättningsmöjligheterna särskilt vid sakskada och 
ren förmögenhetsskada innebar ett fjärmande från ett fullt statligt ansvar, 
eftersom prövningen i stor utsträckning skulle bli beroende av skälighets- 
synpunkter med påtagliga inslag av sociala värderingar. Lagrådet ifråga
satte om lagformen till viss del var ägnad att dölja denna omständighet 
och menade att uttryck som ”rätt till ersättning” gav felaktiga associa
tioner till rättsanspråk. I denna del beaktade regeringen lagrådets syn
punkt.27

11.2.2 1988 års lagstiftningsärende
Genom 1988 års lagstiftningsärende utvidgades ersättningsmöjligheterna 
enligt brottsskadelagen (1978:413) till att omfatta lidande som hade till
fogats en person genom brott mot dennas personliga frihet eller genom 
annat ofredande som innefattade brott. Möjligheterna till brottsskade- 
ersättning för sakskada och ren förmögenhetsskada som inte hade orsa
kats av rymlingar, utvidgades också. En inomdepartemental promemoria 
låg till grund för regeringsförslaget.28

Regeringen Carlssons förslag var ett led i strävandena att förbättra 
brottsoffrens ställning. Brottsskadelagen medgav ersättning för ideell skada 
i samband med personskada, medan ersättningsmöjlighet för lidande 
utan sådant samband saknades till skillnad från den allmänna skadestånds-

26 Prop. 1977/78:126, s. 25 ff.
27 Bet. JuU 1977/78:32, det till lagrådet remitterade lagförslaget i prop. 1977/78:126, 
s. 87 ff. jämfört med s. 2 ff. samt lagrådets yttrande s. 91 ff.
28 Ds Ju 1987:1.
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rätten.29 Justitieminister Leijon erinrade om att utgångspunkten vid 
brottsskadelagens tillkomst hade varit att ett angrepp på den personliga 
integriteten normalt också skulle innebära samtidig personskada och där
för ersättas. I Brottsskadenämndens praxis fanns dock exempel på våld
täkt utan samtidig personskada. Regeringen föreslog därför att lagen 
skulle omfatta brott mot den personliga friheten och brott som innebar 
ofredande, varför brottsskadeersättning skulle medges vid allvarligare 
kränkningar av den personliga integriteten.30

Ett enigt utskott godkände regeringsförslaget.31 Folkpartiet och mo
deraterna underströk att en av det allmännas mest angelägna uppgifter 
var att förebygga brott. Partierna uttalade att åtskilligt återstod för att 
förbättra förhållandena för brottsoffer, att varje brottsutsatt individ borde 
kunna räkna med offentligt stöd samt att frågan om att stärka brotts
offrens ställning skulle ges hög prioritet.32

11.2.3 1994 års lagstiftningsärende
Genom 1994 års lagstiftningsärende inrättades en brottsofferfond och 
en brottsoffermyndighet. Under våren 1992 hade utskottet uttalat att en 
brottsofferfond finansierad av personer dömda för brott, tedde sig intres
sant ur pedagogisk synvinkel. Det var rimligt att dessa indirekt bidrog till 
arbetet med att förebygga brott och reparera brottens skadeverkningar.33 
Våren 1993 besvarade utskottet frågor om brottsoffer genom att hänvisa 
till en pågående inomdepartemental översyn, vilken senare låg till grund 
för regeringen Bildts lagförslag.34

Regeringen Bildt menade att en brottsofferfond mycket påtagligt 
skulle markera att statsmakterna stod på offrens sida. Statsfinanserna gav 
dessutom utrymme för satsningar på brottsofferstödjande verksamhet i 
allmänhet och ideella organisationer i synnerhet. Fonden skulle varken 
ersätta den statliga brottsskadeersättningen eller komplettera den skade- 
ståndsrättsliga regleringen. Fonden skulle inte heller kompensera brotts
offer i enskilda fall, utan indirekt ha betydelse för brottsoffer genom att

29 Enligt 1:3 SkL tillämpades ersättningsskyldighet vid personskada också i fråga om 
lidande som någon tillfogade annan genom brott mot den personliga friheten, genom 
annat ofredande som innefattade brott, genom brytande av post- eller telehemlighet, 
intrång i förvar, olovlig avlyssning eller olaga diskriminering eller genom ärekränkning 
eller dylik brottslig gärning.
30 Prop. 1987/88:92, s. 6 f.
31 Bet. JuU 1987/88:37.
32 Se det särskilda yttrandet i bet. JuU 1987/88:37.
33 Bet. 1991/92:JuU18, s. 6 f.
34 Bet. 1992/93:JuU27 och Ds 1993:29.
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finansiera framtida reformer. Finansieringen av brottsofferfonden skulle 
ha pedagogiska implikationer med innebörd att gärningsmän skulle 
tvingas att via en avgift bidra till brottsofferfrämjande åtgärder genom 
beslut av domstol i samband med brottmålsdom, avseende ett eller flera 
brott med fängelse i straffskalan. På motsvarande sätt skulle åklagaren 
fatta beslut om avgift vid lagföring genom strafföreläggande.35

Kring förslaget om att inrätta en brottsofferfond fanns en stor samsyn 
bland partierna. Socialdemokraterna hade dock en principiellt avvikande 
uppfattning om fondens finansiering. Partiet motsatte sig att insatser på 
brottsofferområdet gjordes direkt beroende av brottlighetens omfatt
ning, varför skattemedel skulle bekosta stödet till brottsoffren.36 Rege
ringen betonade för sin del att den statliga brottsskadeersättningen effek
tivt bidrog till att lindra följderna för brottsoffer och utgjorde en av det 
allmännas mest betydelsefulla insatser på brottsofferområdet.37

Regeringen Bildt förespråkade att Brottsskadenämnden skulle omor
ganiseras och dess verksamhet utvidgas till att mer heltäckande omfatta 
brottsofferfrågor. Nämndens huvudsakliga uppgift hade varit att pröva 
ärenden om brottsskadeersättning samt bedriva informationsverksam
het. Regeringen ansåg att det var lämpligt att en och samma myndighet 
prövade såväl brottsskadeersättning som bidrag ur fonden. Den nya 
myndighetens övergripande mål skulle vara att främja brottsoffrens rät
tigheter, behov och intressen genom att följa upp brottsoffrens situation, 
utgöra ett kunskapscentrum, förmedla information etc. Ett övergripande 
ansvar skulle ge väsentligt bättre förutsättningar för överblick, samord
ning och utveckling på ett område som hade blivit allt mer betydelsefullt 
för det allmänna. Regeringen uttalade att en sådan myndighet var ett 
viktigt steg för att lyfta fram de kriminalpolitiskt centrala brottsoffer- 
frågorna samt att ge brottsofferstödet stadga och kontinuitet.38 Social
demokraterna instämde i de föreslagna målen, men förordade att det 
mest effektiva och ändamålsenliga var att utan omorganisation anförtro 
administrationen av brottsofferfonden åt Brottsskadenämnden.39

Vänsterpartiet ville stärka brottsoffrens ställning om än på andra sätt 
än regeringen Bildt. Partiet motsatte sig förslaget med motiveringen att 
brottsoffer behövde ett bättre stöd och att de skulle kompenseras ekono
miskt för de skador de led. Särskilt kritiserade v att en mycket svag eko
nomisk grupp skulle finansiera fonden samt att fondavgiften skulle

35 Prop. 1993/94:143, s. 20 ff.
36 Se res. 1 i bet. 1993/94:JuU25. Se även mot. 1993/94:Ju30 Lars-Erik Lövdén m.fl. (s).
37 Prop. 1993/94:143, s. 34.
38 Prop. 1993/94:143, s. 33 f.
39 Se res. 3 i bet. 1993/94:JuU25.
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betalas endast vid fängelse, men inte vid böter. Vänsterpartiet ansåg att 
avgiften borde vara symbolisk och relaterad till gärningsmannens eko
nomiska situation samt att en utbyggd Brottsskadenämnd skulle ha det 
övergripande ansvaret för brottsofferfrågor.40

11.2.4 2002 års lagstiftningsärende
Genom 2002 års lagstiftningsärende blev kränkning genom brott en egen 
ersättningstyp vilket innebar ett förtydligande, men ingen ändring i sak. 
En bestämmelse infördes också om att rätten till en obetald fordran på 
ersättning för ideell skada vid personskada och för kränkning genom 
brott, skulle ärvas av anhöriga om den skadelidande dog. En förutsätt
ning för att ärva ett skadeståndsanspråk som inte hade fastställts före 
dödsfallet, var att krav på ersättning hade framställts dessförinnan an
tingen mot skadevållaren eller hos BrOM.41 Vidare kodifierades anhöri
gas rätt till ersättning för egen personskada, i form av psykisk chock eller 
andra psykiska besvär till följd av att någon närstående hade dödats.42 
Regeringsförslaget grundade sig på två betänkanden.43

Regeringen Perssons förslag innehöll bl.a. att det normalt inte skulle 
krävas läkarintyg eller liknande utredning för att styrka att anhörigas 
psykiska besvär till följd av att en närstående person hade dödats, var att 
hänföra till personskada. Anhöriga skulle i första hand omfatta make, 
registrerad partner, sambo samt barn och föräldrar. Det kunde inte ute
slutas att även andra personer kunde komma i fråga, t.ex. syskon.44

Kring regeringsförslaget rådde relativt stor enighet. Beträffande den 
utvidgade rätten att ärva ideellt skadeståndsanspråk menade dock m och 
fp att anhöriga alltid, och utan att något krav på ersättning hade fram
ställts före dödsfallet, skulle ärva denna rätt. Partierna kritiserade förslaget 
eftersom det skulle medföra att skadeståndskyldigheten föll bort om vål
det var tillräckligt grovt, och offret hann avlida utan att ha hunnit fram
ställa några ersättningskrav. Därigenom skulle gärningsmannen komma 
i ett bättre ekonomiskt läge än om offret hade överlevt. Det fanns dess
utom en risk för att ersättningsrätten skulle gå förlorad för de som sak
nade kunskap om regleringen.45 Utskottsmajoriteten ansåg dock, och i

40 Mot. 1993/94:Ju24 Berith Eriksson m.fl. (v).
41 3 § 4 st. samt prop. 2000/01:68, s. 79.
42 Prop. 2000/01:68, s. 30 ff. och s. 70 ff.
43 SOU 1992:84 och SOU 1993:33.
44 Prop. 2000/01:68, s. 35 ff och s. 72.
45 Se res. 5 i bet. 2000/01 :LU19, s. 39 och mot. 2000/01 :L8 Stig Rindborg m.fl. (m), 
2000/01:L9 Ana Maria Narti och Johan Pehrson (fp) samt mot. 2000/0 l:Ju930 Gun 
Hellsvik m.fl. (m).
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likhet med s, att det var rimligt att ställa krav på viss aktivitet från den 
skadelidandes sida.46

Beträffande efterlevandes rätt till ersättning menade m att en regel om 
ersättning för sorg och saknad skulle införas i stället för regeringens för
slag, eftersom denna enligt m skulle vara lättare att tillämpa.47 Folk
partiet ville komplettera regeringsförslaget med en bestämmelse om 
ersättning för sorg och saknad, med argumentet att det ofta var svårt, 
omständligt och kränkande att uppfylla rättsstillämpningens krav på 
bevisning av psykiska besvär.48 Utskottsmajoriteten delade emellertid 
regeringens uppfattning. Den avstyrkte också moderaternas krav på för
bättrade möjligheter till ersättning för ren förmögenhetsskada, med hän
visning till att de sociala och humanitära skälen inte var tillräckligt 
starka. Moderaterna menade att dessa brottsoffer inte skulle ha sämre 
möjligheter än andra brottsoffer att få statlig ersättning.49 Moderaterna 
hade även tidigare krävt att möjligheterna till ersättning för offer för eko
nomisk brottslighet borde vara större.50

Såväl m som fp kritiserade regeringen för att den inte hade övervägt 
frågan om skadestånd till företagare eftersom omständigheterna i dessa 
fall ofta var särpräglade och det ofta var svårt för företagare att få ersätt
ning för ideell och ren förmögenhetsskada. Utskottsmajori teten uttalade 
att en företagare i likhet med vilken skadelidande som helst hade rätt till 
ersättning för person- och sakskada, samt ren förmögenhetsskada.51

11.2.5 Partiernas positioner och argument
År 1974 betraktade partierna brottsskadeersättningen i första hand som 
ett medel för att hos allmänheten uppnå acceptans för en öppen och 
human kriminalvård. I andra hand betonade partierna betydelsen av detta 
samhällsansvar utifrån brottslingens perspektiv där rehabilitering stod i 
förgrunden. Därefter kom brottsoffrens intressen vilka begränsade sig till 
ekonomiska aspekter.

Även i 1978 års lagstiftningsärende var samtliga partiers syn på brotts
offer nära nog liktydig med att offer skulle kompenseras ekonomiskt.

46 Bet. 2000/01:LU19, s. 18. och prop. 2000/01:68, s. 60
47 Se res. 1 i bet. 2000/01:LU 19, s. 36 och mot. 2000/01:L8 Stig Rindborg m.fl. (m).
48 Se res. 2 i bet. 2000/01 :LU 19, s. 37 och mot. 2000/01 :L9 Ana Maria Narti och Johan 
Pehrson (fp) och mot. 2000/0l:Ju933 Siw Persson och Johan Pehrson (fp).
49 Bet. 2000/01:LU19, s. 13 f. och s. 22 f. samt res. 7 i bet. 2000/01:LU19, s. 40 och 
mot. 2000/0 l:Ju930 Gun Hellsvik m.fl. (m).
50 Se mot. 1999/2000:Ju723 Gun Hellsvik m.fl. (m).
51 Se res. 8 i bet. 2000/01:LU19, s. 41 samt s. 23 f.
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Fastän fp aktualiserade en mer omfattande ekonomisk kompensation till 
brottsoffer jämfört med tidigare, präglades partiets uppfattning av en 
dubbelhet i meningen att brottsofferperspektivet var underordnat såväl 
samhällets som brottslingens intressen. Denna uppfattning tycks emel
lertid ha varit cementerad hos övriga partier.

Partierna skilj de sig åt beträffande kretsen av vilka brottsoffer som 
kunde komma i fråga för ersättning. Socialdemokraterna betonade starkt 
och enbart sociala liksom humanitära skäl, medan fp och m förordade en 
mer principiell utgångspunkt där skadans art och omfattning skulle vara 
bestämmande för brottsskadeersättningen. Folkpartiet och moderaterna 
pläderade för att ersättningen borde prövas i domstol medan s föresprå
kade en mer diskretionär prövning. Alla tre partierna betonade att ska
dor till följd av brott tedde sig annorlunda än andra skador och därför 
skulle ses i ett kriminalpolitiskt sammanhang. Brottsoffren skulle vid 
medvållande ersättas i lägre utsträckning jämfört med en tillämpning av 
skadeståndsrättliga regler. I det här sammanhanget lyftes brottsoffrets 
eventuella skuld upp. Vänsterpartiet hade ingen representant i utskottet 
år 1978, men förhöll sig även i övrigt passivt vilket jag tolkar som att par
tiets uppfattning låg nära socialdemokraternas.

Tio år senare var partiernas argumentation väsenskild jämfört med 
1978 års diskussioner. Uppfattningen om en statlig brottsskadeersätt- 
ning på nåder hade försvunnit samtidigt som ekonomisk kompensation 
till brottsoffer hade gått från att vara huvudsak till enbart en åtgärd bland 
andra. Åtminstone betonades att ekonomisk ersättning endast utgjorde 
en del i strävandena att stärka brottsoffrens ställning. Vänsterpartiet sak
nade utskottsrepresentant, men mot bakgrund av frånvaron av motioner 
är det en rimlig tolkning att dess uppfattning låg i linje med övriga par
tiers. Partierna var således eniga i förhållande till regeringsförslaget.

När BrOM och brottsofferfonden inrättades år 1994 stod fp och m på 
samma sida, medan s och v positionerade sig på den motsatta. De två 
lägren hade olika uppfattningar om hur brottsofferverksamheten skulle 
organiseras och fonden finansieras. Lagstiftningsärendet år 2002 prägla
des av relativt stor samsyn. Moderaterna och folkpartiet ville dock göra 
ersättningsmöjligheterna mer generösa genom att införa sorg och saknad 
som ersättningsgrund. Moderaterna skilde sig från mängden genom att 
hävda att de som hade fallit offer för ekonomisk brottslighet särbehand
lades på ett negativt sätt jämfört med andra brottsoffer. Både m och fp 
kritiserade regeringen för att den inte särskilt hade övervägt frågan om 
skadestånd till företagare.52

52 Se res. 8 i bet. 2000/01 :LU19, s. 41 samt s. 23 £
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11.3 Stödperson och målsägandebiträde
11.3.1 1984 års lagstiftningsärende
Genom 1984 års lagstiftningsärende infördes en ny bestämmelse, 
20:15 a § RB, om personligt stöd för målsägande under rättegång.53 
Målsägande som hördes med anledning av åklagarens talan utan att själv 
föra talan om ansvar eller enskilt anspråk, kunde ha ett ombud eller 
biträde. Frågan om en s.k. stödperson tog sin början i Sexualbrottskom- 
mitténs uppdrag som inte endast omfattade överväganden kring BrB:s 
sexualbrott utan även utbildning av berörda yrkeskategorier, polisiär 
information samt möjligheter till stöd och hjälp för våldtäktsoffer.54

I den allmänna debatten hade kritik riktats mot det rättsliga förfaran
det. Krav hade framförts om att en kvinna, särskilt i samband med mål 
om våldtäktsbrott, borde ha ett eget juridiskt biträde. Sexualbrottskom- 
mittén menade dock att denna kritik till stora delar skulle falla om dess 
förslag om att offrets handlingssätt före övergreppet, liksom offrets rela
tion till gärningsmannen, skulle sakna betydelse för bestämningen av 
våldtäktsbrottet. Dess förslag om en utvidgning av våldtäktsbrottet skulle 
gå i samma riktning varför behovet av hjälp med att mota en försvarares 
attacker skulle minska betydligt. Kommittén betonade i detta samman
hang även bestämmelserna om att rättens ordförande och förundersök- 
ningsledaren skulle bevaka att kvinnan inte utsattes för onödiga påfrest
ningar. Mot den här bakgrunden menade kommittén att kvinnor som 
utsattes för övergrepp inte hade ett generellt behov av juridiskt biträde, 
men att enskildas behov tillgodosågs genom RhjL:s och RB:s bestäm
melser. Målsägandes behov av stöd och hjälp under förundersökning och 
rättegång, borde tillgodoses genom ett förordnande av en lämplig person 
inom socialtjänstens ram.55

I allt väsentligt överensstämde regeringen Palmes förslag med Sexual- 
brottskommitténs. Som motivering till att kvinnors56 hjälpbehov skulle 
mötas av samhällets reguljära organ, anförde justitieminister Wickbom

53 Enligt regeringsförslaget skulle ett nytt 2 st. införas i 20:15 RB, men efter lagrådets 
påpekande intogs bestämmelsen i 20:15 a § RB, se prop. 1983/84:105, s. 79 och SFS 
1984:400.
54 Se dir. i SOU 1982:61, s. 29.
55 SOU 1982:61, s. 129 ff. om att våldtäktsbrottet inte endast skulle omfatta samlag 
utan även därmed jämförliga sexualhandlingar vilket skulle minska behovet av mer ingå
ende frågor. Se även nuvarande 46:4 2 st. RB och beträffande förundersökning 23:4 1st 
RB.
56 Regleringen skulle gälla samtliga offer för sexualbrott. Justitieministern konstaterade 
dock att dessa i praktiken mest var kvinnor, se prop. 1983/84:105, s. 45 f.
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att behovet rörde vitt skilda insatser. En våldtäkt kunde leda till en äkten
skaplig konflikt där familjerådgivning var adekvat, medan det i andra fall 
kunde gälla bostadsbehov. Utöver fall då psykiatrisk vård eller annan 
läkarvård var nödvändig borde behovet av stöd och hjälp kunna tillgodo
ses inom socialtjänsten. När det gällde hjälp under själva rättegången 
konstaterade justitieministern att möjligheterna att få rättsligt biträde 
enligt RhjL var begränsade och avsåg specifika situationer.57 Regerings- 
förslaget om själva våldtäktsbrottet skulle minska påfrestningarna, men 
behovet av personligt stöd kvarstod. Justitieministern var tveksam till att 
införa en rätt till juridiskt biträde och uttalade att de i rättegången delta
gande juristernas perspektiv på problemen, inte sällan bidrog till att göra 
rättegången påfrestande för målsäganden. Regeringsförslaget kom att 
innehålla en bestämmelse om att den som fungerade som stöd för måls
äganden, t.ex. en kontaktperson enligt socialtjänstlagen, hade en i lag 
uttrycklig rätt att närvara vid rättegången.58 Grunden för detta var kun
skapen om att mål som innebar allvarliga personliga kränkningar, såsom 
sexualbrott och misshandel av kvinnor, medförde stora påfrestningar för 
målsäganden. Åklagarens uppgift att med iakttagande av objektivitets- 
plikten styrka åtalet, omfattade inte direkt att lämna stöd. Det personliga 
stödets uppgift skulle därför vara av icke-juridisk karaktär och omfattade 
att uppmärksamma rätten på att viss fråga var särskilt påfrestande, begära 
paus etc.59 Wickbom reserverade sig för att sexualbrott liksom misshan
del av kvinnor kunde vara omständigheter som medförde ett juridiskt 
hjälpbehov vid exempelvis försäkringsproblem, skilsmässa och bodel
ning. Om det skulle visa sig vara nödvändigt var han beredd att ompröva 
frågan.60

En förutsättning för att målsäganden skulle få åtföljas av en lämplig 
person skulle vara det kunde antas finnas ett behov av sådan hjälp. Justi
tieministern uttalade inget i frågan om domstol i förväg skulle pröva 
detta behov. Lagrådet konstaterade dock att det fick anses ligga närmast 
till hands att överlåta behovsbedömningen till målsäganden och eventu
ellt inkopplade sociala organ.61 Justitieutskottet tillstyrkte förslaget om

57 För rättshjälp genom juridiskt biträde krävdes att det förelåg en rättslig angelägenhet 
vilket inte var fallet när någon hördes som målsägande. Grundförutsättningen var dock 
uppfylld om kvinnan framställde ett eget yrkande t.ex. biträdde åtalet eller framställde 
strängare ansvarsyrkanden. Detsamma gällde om kvinnan väckte enskilt åtal, själv utförde 
sin ersättningstalan eller själv överklagade domen. Se även prop. 1983/84:105, s. 46 f.
58 Prop. 1983/84:105, s. 48 f. ochs. 8.
59 Prop. 1983/84:105, s.62f.
60 Prop. 1983/84:105, s. 49 och s. 79.
61 Se lagrådets yttrande i prop. 1983/84:105, s. 66 ff.
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att målsägande som kunde antas ha behov av personligt stöd under rätte
gång, fick åtföljas av en lämplig person. Folkpartiet reserverade sig och 
menade att rättshjälpssystemets möjligheter till rättsligt biträde var otill
räckliga och främst hade avseende på målsägandens skadeståndstalan. 
Den nya bestämmelsen skulle inte tillgodose de påtagliga behov av rätts
lig hjälp som våldtäktsoffer hade från tidpunkten för övergreppet, och 
oavsett om målsäganden förde skadeståndstalan eller inte. Folkpartiet 
menade därför att det borde tillskapas en generell rättighet till kost
nadsfritt juridiskt biträde inom rättshjälpen i dessa fall.62 Detta låg i linje 
med folkpartiets motion om juridiskt biträde till kvinnor som hade våld
tagits eller misshandlats.63 Några andra reservationer framfördes inte, men 
de fyra största partiernas kvinnoförbund argumenterade för misshand
lade kvinnors rätt till ett eget juridiskt biträde inom rättshjälpens ram.64 

Även v hade vid flera tillfällen krävt att det i mål om misshandel av kvin
nor skulle införas en rätt till juridiskt biträde under förundersökning och 
rättegång.65 Utskottet uttalade att regleringen av sexualbrotten bar prä
gel av äldre moralföreställningar varför reformen var angelägen och att 
den låg väl i linje med strävandena att motverka våld och uppnå jäm
ställdhet.66

Regeringens ståndpunkt att ett offers handlingssätt före ett övergrepp 
liksom offrets relation till gärningsmannen alltid saknade rättslig bety
delse kritiserades av en enskild riksdagsledamot, som ansåg att det stred 
mot hävdvunna rättsprinciper.67 Detta föranledde ett uttalande av ut
skottet om att det var självklart att sådana faktorer inte fick inverka på 
bedömningen av om en kvinna hade samtyckt till sexuellt umgänge. 
Omständigheter som hade inträffat före ett övergrepp skulle i extrema 
undantagsfall kunna ha betydelse för bedömningen av uppsåt, och kunde 
inte heller frånkännas betydelse vid en helhetsbedömning av brottets 
svårhetsgrad. Utskottet menade att justitieministerns uttalande, om att 
samvaro mellan kontrahenterna före ett övergrepp inte borde leda till en 
mildare bedömning avseende straffet, var något onyanserat. Enligt utskot
tet skulle detta kunna leda till en mer sträng bedömning, eftersom gär
ningsmannen hade svikit ett förtroende.68

62 Se res. 3 i bet. JuU 1983/84:23, s. 34.
63 Se mot. 1982/83:685 Ola Ullsten m.fl. (fp) samt mot. 1983/84:2563 Hans Petters
son m. fl. (fp).
64 Se mot. 1982/83:1753 Maj-Lis Lööw m.fl. (s, m, c, fp, vpk).
65 Mot. 1986/87:Ju629 Lars Werner m.fl. (vpk).
66 Bet. JuU 1983/84:25, s. 14.
67 Mot. 1983/84:2558 Allan Ekström (m).
68 Bet. JuU 1983/84:25, s. 17f. och prop. 1983/84:105, s. 24.
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11.3.2 1988 års lagstiftningsärende
Genom 1988 års lagstiftningsärende infördes lagen (1988:609) om måls- 
ägandebiträde. Rättshjälpskommitténs slutbetänkande69 och RB:s be
stämmelse om personligt stöd påverkade dess utformning. I samband 
med lagärendet överfördes bestämmelsen till 20:15 RB och ”stödperson” 
skrevs in i lagtexten.

I Brottsofferprogrammet för att förbättra brottsoffers ställning, utta
lade justitieminister Leijon att ekonomisk kompensation inte alltid var 
tillräckligt utan att kompletterande åtgärder, mer specifikt inriktade på 
personligt stöd och hjälp i form av psykologiska åtgärder, kunde vara 
nödvändiga. Effektivitetssynpunkter talade för att åtgärderna borde till
godoses av samhällets reguljära organ. I 1984 års lagstiftningsärende hade 
framför allt kvinnliga brottsoffers behov av juridisk hjälp framhållits, 
varför justitieminister Wickbom gav Rättshjälpskommittén i uppdrag 
att undersöka hur det rättsliga förfarandet i mål om ansvar för sexual
brott fungerade ur målsägandens perspektiv, samt att överväga frågan om 
utvidgad rättshjälp till i första hand kvinnor som hade utsatts för sexual
brott och vissa andra våldsbrott.70

Rättshjälpskommittén konstaterade att påfrestningar i samband med 
utredning av sexualbrott utgjorde en grundläggande orsak till att många 
sexualbrott inte anmäldes eller att målsäganden inte ville medverka i 
utredningen. De förhoppningar som hade ställts till ändringen av själva 
våldtäktsparagrafen år 1984 hade inte realiserats. Kommittén menade att 
sexualbrott med fängelse i straffskalan skilde sig från andra brott genom att 
de innebar en särskilt svår kränkning, samt att målsägandens trovärdighet 
nästan alltid var av avgörande betydelse.71 Huvudskälet till kommitténs 
förslag om målsägandebiträde var således att sexualbrottsoffer hade behov 
av stöd och hjälp under utredning och rättegång. Kommittén menade att 
dess förslag snabbt och effektivt skulle garantera att brottsoffer fick bättre 
hjälp. I ett målsägandebiträdes uppgifter borde ingå att föra målsägan
dens skadeståndstalan i brottmålet, däremot inte att bistå målsäganden 
med överprövning av ett negativt åtalsbeslut, eller att bistå målsäganden 
som hade biträtt åtalet alternativt förde talan i ansvarsdelen.72 Modera
terna erinrade om att Europarådets rekommendation från år 1985 om 
brottsoffers ställning hade fört in ett nytt perspektiv i straffrätten; brotts
offrens rättssäkerhetsintresse. Det var därför särskilt angeläget att stärka

69 SOU 1986:49.
70 Dir. 1984:43, s. 3. (tilläggsdirektiv).
71 SOU 1986:49, s. 12 och s. 81 ff.
72 SOU 1986:49, s. 90 ff.
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våldsoffrens ställning genom att införa en möjlighet till målsägandebiträde. 
Partiet ansåg att brottsoffrens situation hade hamnat i skymundan till 
följd av att straff- och processrätten i allt väsentligt hade setts som en kon
flikt mellan staten och gärningsmannen.73

Justitieminister Leijon uttalade att reformer på det straffprocessuella 
området under många år hade fokuserat på att förbättra den misstänktes 
ställning i processen, och att de högt ställda kraven på rättssäkerhet moti
verades av att det var ett allmänt och enskilt intresse att ingen oskyldig 
dömdes. Hon menade att rättsväsendet visserligen skulle hjälpa måls
ägande, men att det var svårt att tillgodose målsägandes behov utan att 
samtidigt riskera myndigheternas objektivitetsanseende och opartiskhet. 
Ett målsägandebiträdes främsta uppgift skulle därför vara att ge måls
ägande stöd och hjälp för att lindra påfrestningarna i samband med 
utredning av ett allvarligt och integritetskränkande brott.74

Enligt regeringsförslaget skulle målsägandebiträde förordnas i mål om 
grövre sexualbrott. Beträffande annan grov brottslighet som resterande 
sexualbrott, brott mot liv, hälsa, frihet och frid med fängelse i straffskalan 
samt rån och grovt rån, kunde det dock finnas ett ungefär lika stort behov 
av biträde. För att samhället skulle bekosta juridisk hjälp i dessa fall 
menade Leijon att det skulle krävas att målsäganden med hänsyn till per
sonliga förhållanden och omständigheterna i övrigt, kunde antas ha ett 
särskilt starkt behov av hjälp. Detta innebar att brottet skulle vara av kva
lificerad art och ha medfört en svår kränkning av offret. Vidare borde det 
med hänsyn till bevisläget och det processuella läget kunna antas att 
målsäganden skulle komma att utsättas för pressande förhör. Ett biträde 
skulle särskilt i dessa fall kunna göra en insats genom att vaka över att för
höret inte blev onödigt pressande. Ytterligare ett krav var att målsäganden 
till följd av sitt fysiska eller psykiska tillstånd kunde antas ha väsentlig 
nytta av biträdeshjälp. I dessa fall skulle förordnanden således ske med stor 
restriktivi tet. Leijon reserverade sig för att målsägande kunde ha behov av 
stöd och hjälp även i andra mål, varför lagen borde utvärderas och even
tuellt utvidgas.75

Förutsättningen för att en åklagare skulle få avstå ifrån att föra måls- 
ägandens talan om enskilt anspråk skärptes år 1988, i syfte att lättare få 
till stånd en domstolsprövning av målsägandens anspråk. Före denna lag
ändring gällde åklagarens skyldighet endast om den kunde uppfyllas utan 
olägenhet och målsägandens talan inte var obefogad. Genom skärpningen

73 Mot. 1987/88:Ju804 Carl Bildt m.fl. (m).
74 Prop. 1987/88:107, s. 16 ff.
75 Prop. 1987/88:107, s. 19 ff och s. 37 f.
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år 1988 skulle åklagaren utföra målsägandens talan om det kunde ske 
utan väsentlig olägenhet, varvid behovet av utredning skulle beaktas, och 
målsägandens talan inte var uppenbart obefogad.76 Konsekvensen skulle 
bli att domstolar i största möjliga utsträckning behandlade skadestånds
anspråk i samband med brottmålet. Ett målsägandebiträde skulle bevaka 
målsägandens intressen i olika handläggningsfrågor, ställa komplette
rande frågor i förhöret med målsäganden och formellt ha samma rätt 
som målsäganden själv vid förhör med andra. Biträdet skulle därmed ha 
en uttrycklig frågerätt endast då målsäganden förde egen talan genom att 
biträda åtalet eller föra skadeståndstalan. Leijon uttalade att det även 
fortsättningsvis vara rättsväsendets uppgift att utreda och klara upp aktu
ella brott, varför någon omfördelning av ansvaret mellan allmänna och 
enskilda resurser inte var aktuell.77

Justitieminister Leijon ansåg, till skillnad från Rättshjälpskommittén, 
att praktiska skäl talade för att det i målsägandebiträdets förordnande 
skulle ingå att hjälpa målsägande som hade biträtt ett åtal. Argumentet 
var att det skulle vara svårt att urskilja vad som skulle vara tillåtet till följd 
av de handlingsmöjligheter som målsägande skulle få genom att biträda 
åtalet. Dessutom skulle målsägande kunna ge biträdet behörighet genom 
fullmakt. Beträffande skadeståndsdelen skulle målsägandebiträdet bistå 
såvida inte åklagaren gjorde det. I denna del skulle biträdet ha samma 
ställning och uppgifter som om målsäganden hade beviljats allmän rätts
hjälp med biträdesförordnande. Om skadeståndsfrågan avskildes för att 
handläggas som ett särskilt tvistemål, skulle däremot vanliga regler om 
biträde enligt RhjL gälla. Målsägandebiträdets förordnande skulle även 
omfatta processen i högre rätt, under förutsättning att åklagaren eller den 
tilltalade överklagade domen i ansvars- eller påfölj dsdelen, medan det 
motsatta skulle gälla om enbart skadeståndsfrågan överklagades.78

Beträffande målsägandebiträdets rättsliga ställning menade Leijon att 
biträdets uppgifter i allt väsentligt motsvarade ett rättegångsbiträdes, var
för RB:s regler borde vara tillämpliga. Målsäganden kunde dock genom 
en rättegångsfullmakt ge målsägandebiträdet längre gående befogenhe
ter. Justitieministern resonerade kring å ena sidan juridiska uppgifter, 
å andra sidan kurativa samt ersättningsberättigade uppgifter. Hon me
nade att stöd av kurativ art i vissa fall borde kunna lämnas av en stödper
son, men att rätten till ersättning för kurativa åtgärder i praktiken skulle

76 Lagändringen trädde i kraft den 1 februari år 1988. Se SFS 1988:6 och prop. 
1987/88:1, s. 5 ff. och s. 15 f.
77 Prop. 1987/88:107, s. 24.
78 Prop. 1987/88:107, s. 24 ff. och s. 34.
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komma att bli mer generös när de utfördes av ett målsägandebiträde jäm
fört med ett rättshjälpsbiträde eller offentligt biträde. Samtidigt uttalade 
Leijon att ett juridiskt biträdes primära uppgifter låg vid sidan av rent 
kurativ verksamhet.79

Ett enigt utskott godkände förslaget och uttryckte sin tillfredsställelse 
över att regeringen hade förelagt riksdagen ett förslag att ta ställning till. 
Utskottet betonade att en utvärdering borde ske så snart det var möjligt, 
för att åstadkomma en eventuell utvidgning. Där justitieminister Leijon 
hade framhållit målsägandebiträdets uppgift som personligt stöd och 
hjälp, gjorde utskottet en åtskillnad mellan personligt stöd och juridisk 
hjälp.80

11.3.3 1991 års lagstiftningsärende
Genom 1991 års lagstiftningsärende utvidgades rätten till målsägande
biträde. Lagändring initierades av justitieutskottet som med anledning 
av ett flertal motioner i november år 1989, uttalade att det stod klart att 
möjligheterna att få målsägandebiträde inte motsvarande behoven. Riks
dagen biföll utskottets begäran om att regeringen skulle upprätta ett för
slag som skulle omfatta samtliga sexualbrottmål och innebära en väsent
lig utvidgning beträffande misshandel.81 Detta innebar att majoriteten 
körde över den socialdemokratiska regeringen Carlsson.

År 1988 krävde fp att förordnanden av målsägandebiträde också skulle 
omfatta brottsoffer som hade misshandlats av närstående samt mål om 
kidnappning av barn. Partiet betonade ideella föreningars betydelse för 
kvinnor som utsattes för våld i hemmet, men menade att samhället borde 
ta det övergripande ekonomiska ansvaret för denna verksamhet. Partiet 
efterlyste också ett av regeringen utarbetat samlat program, till stöd för 
brottsoffer.82 Vänsterpartiet begärde en utökad rätt till målsägande
biträde för misshandlade kvinnor samt i samtliga mål om sexualbrott. 
Partiet menade att situationen för dessa kvinnor var likartad, i meningen 
att det var vanligt att mannen förnekade brottet och det ofta saknades 
vittnen. Inte sällan hade kvinnor som misshandlades i hemmet dålig 
självkänsla, oberättigade skuldkänslor samt bristande kunskaper om sina 
rättigheter och om det svenska rättsväsendet.83

79 Prop. 1987/88:107, s. 27 ff.
80 Bet. JuU 1987/88:33, s. 7 £
81 Bet. 1989/90:JuU5, s. 22 och rskr 1989/90:65.
82 Mot. 1988/89:Ju812 Bengt Westerberg m.fl. (fp).
83 Mot. 1988/89:Ju613 Lars Werner m.fl. (vpk).
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Vänsterpartiet betonade att samtliga reformer för att stärka brotts
offrens ställning i den rättsliga processen hade motiverats av att förbättra 
kvinnors rättsskydd. Lagtexten hade förblivit könsneutral eller könsblind, 
trots att lagens motiv utgick från ett kvinnoperspektiv. Partiet menade 
att denna könsblinda utformning osynliggjorde arten och graden av det 
sexualiserade våldet, varför det var hög tid att bryta traditionen med 
könsneutralitet genom att införa begreppet kvinnomisshandel i lagtex
ten.84 Moderaternas rättspoliska uppfattning om brottsoffer kretsade 
kring att ge polisen ökade resurser, att minska utrymmet för åtalsunder- 
låtelse och att åstadkomma en kraftigare samhällsreaktion mot återfalls- 
brottslingar samt att avskaffa halvtidsfrigivningen. Moderaterna menan
de att intresset för brottsoffer hade varit litet i Sverige, med undantag för 
det egna partiet som under många år hade förespråkat en kriminalpolitik 
som förhindrade brott och därmed minskade antalet brottsoffer. Partiet 
påpekade bristerna på akuta insatser för brottsoffer inom socialtjänsten 
och menade att det i denna verksamhet, vid sidan av omsorger om barn, 
unga och äldre, borde införas motsvarande insatser för brottsoffer.85

Ett halvt år efter justitieutskottets betänkande utarbetade regeringen 
Carlsson ett lagförslag. Detta grundade sig på riksdagens uttalande från 
år 1989 och en hearing i justitiedepartementets regi med företrädare för 
organisationer och myndigheter. Rättsväsendets representanter under
strök betydelsen av rätten till målsägandebiträde, samt att tillämpnings
området inte fick vara alltför snävt. Justitieminister Freivalds beskrev för
slaget som i princip endast en anpassning av lagtext till rådande praxis. 
Förslaget innebar att rätten till målsägande i princip skulle gälla utan 
begränsningar i mål om sexualbrott, samt att mer generösa regler om för
ordnande beträffande andra angivna brott skulle gälla. I mål om sexual
brott skulle målsägandes behov av biträde förutsättas, men domstolen 
skulle inte förordna biträde mot ett brottsoffers vilja och inte heller om 
målsäganden redan hade ett biträde, t.ex. enligt RhjL. Därutöver skulle 
en allmänt utformad möjlighet för domstol att avslå en begäran om 
målsägandebiträde införas om det var uppenbart att målsäganden sak
nade behov.86

Beträffande andra brott än sexualbrott uttalade Freivalds att det var 
uppenbart att det i mål om kvinnomisshandel och andra övergrepp mot 
kvinnor och barn, där den misstänkte var nära anhörig eller bekant till

84 Mot. 1988/89:Ju628 LarsWernerm.fi. (vpk).
85 Mot. 1988/89:Ju817 Rolf Dahlberg m.fl. (m) och mot. 1988/89:Ju805 Carl Bildt 
m.fl. (m).
86 Prop. 1989/90:158, s. 4ff. och angående hearingen s. 13 f£
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offret, kunde finnas behov av juridiskt biträde. Att utvidga lagen till 
enbart sådana mål ansåg dock Freivalds inte vara sakligt motiverat. I stäl
let mjukades förutsättningarna upp för rätten till målsägandebiträde där 
förordnanden tidigare hade skett med stor restriktivitet; brott mot liv 
och hälsa, frihet och frid samt rån och grovt rån. Nu skulle det räcka med 
att konstatera ett behov av biträde med hänsyn till målsägandens person
liga relation till den som var misstänkt eller andra omständigheter. 
Typiskt sett befann sig ett brottsoffer i ett utsatt läge om offret hade eller 
hade haft en relation med den misstänkte. Liksom tidigare skulle för
ordnanden vara beroende av bl.a. brottets art och bevisläget. Andra 
omständigheter av betydelse kunde vara förståndshandikapp, sjukdom, 
depression till följd av brottet, beroendeställning i arbetslivet eller att 
målsäganden var gammal eller ett barn.87

Vid hearingen hade det framkommit att det var oklart om det var 
åklagaren eller målsägandebiträdet som skulle utföra målsägandens ska
deståndstalan. Freivalds uttalade därför att åklagarens skyldighet gällde 
om målsäganden begärde att få hjälp av åklagaren, att uppgiften kunde 
utföras utan väsentlig olägenhet och att anspråket inte var uppenbart 
obefogat. Bestämmelsen om målsägandebiträdets uppgift att hjälpa måls
äganden med en skadeståndstalan syftade enbart till att förhindra att 
både åklagaren och biträdet förde denna talan.88

Utskottet tillstyrkte regeringsförslaget.89 Folkpartiet menade dock att 
en ventil borde införas för att möjliggöra förordnanden även vid brott 
som inte omfattades av regeringsförslaget. Det kunde gälla oförutsedda 
och ömmande fall då målsäganden till följd av ålder eller psykisk svaghet, 
hade synnerliga skäl att få hjälp.90 Folkpartiet gjorde också riksdagen 
uppmärksam på att den föreslagna lagtexten inte explicit nämnde att 
rätten till målsägandebiträde även gällde brott på försöks-, förberedelse- 
och stämplingsstadiet, vilket kunde ge intryck av att en inskränkning var 
avsedd. Partiet förespråkade en annan lydelse, alternativt ett förtydligan
de uttalande i riksdagens motivering till lagtexten.91 Utskottet avstyrkte 
bifall till motionen, men fann dock skäl att uttala att möjligheterna till 
förordnanden även gällde vid dessa osjälvständiga brottsformer. Det utgick 
vidare ifrån att informationsinsatser skulle uppmärksamma ansvariga 
myndigheter om detta.92

87 Prop. 1989/90:158, s.7f. ochs. 11.
88 Prop. 1989/90:158, s. 8 f.
89 Bet. 1990/9 l:JuU4.
90 Seres. 1 i bet. 1990/91:JuU4.
91 Mot. 1990/91 :Ju4 Britta Bjelle m.fl. (fp)
92 Bet. 1990/9 l:JuU4.
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11.3.4 1994 års lagstiftningsärende
Genom 1994 års lagstiftningsärende utvidgades ytterligare rätten till 
målsägandebiträde. Samtidigt fick målsäganden en uttrycklig rätt att 
själv avgöra sitt behov av stödperson under rättgång. Reformerna grun
dade sig på ett inomdepartementalt utredningsarbete. I lagstiftningsä
rendet fastslogs att det kan vara lika påfrestande för målsäganden att 
medverka hos polisen som vid domstol. Målsägande fick därför en rätt 
att åtföljas av en stödperson vid förhör under förundersökning. Bestäm
melsen villkorades genom att den inte fick inverka menligt på utred- 
ningen/3

Redan år 1991 tog utskottet ställning för en utvidgning av rätten till 
målsägandebiträde samt en översyn av biträdets uppgifter vid överkla
gande av skadeståndsdelen.94 Till grund för detta låg folkpartiets krav på 
en ventil med möjlighet att förordna målsägandebiträde även i andra fall 
än enligt lagen om det fanns särskilda skäl.95 En sådan bestämmelse skulle 
omfatta brottstyper utan inslag av sexuellt eller annat våld, men där in- 
tegritetskränkningen likväl kunde vara betydande såsom vid utpressning 
och vissa fall av bedrägeri. Utskottet betonade att utgångspunkten för 
en översyn av lagen borde vara de kriterier som grundade rätt till måls
ägandebiträde; integritetskränkning och personlig relation till gärnings
mannen.96 Justitieminister Hellsvik delade utskottets uppfattning och 
menade liksom Våldskommissionen, att det även vid övergrepp i rättssak 
samt våld eller hot mot tjänsteman kunde finnas ett stort behov av 
målsägandebiträde. Hon nämnde även stöld, bostadsinbrott samt vissa 
skadegörelsebrott och allmänfarliga brott.97

Regeringen Bildts förslag innebar i likhet med departementsprome
morian98 att rätten till målsägandebiträde skulle utvidgas. Nu skulle inte 
endast sexualbrott och brott mot liv, hälsa, frihet och frid samt rån och 
grovt rån omfattas, utan även övriga brottsbalksbrott där fängelse kunde 
följa. I dessa fall skulle dock förordnanden ske med stor restriktivi tet, 
varför det skulle krävas ett särskilt starkt behov med hänsyn till måls- 
ägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter. Det skulle 
krävas att det var ett brott av kvalificerat slag med svår kränkning som

93 Se Ds 1993:29, SFS 1994:39 (målsägandebiträde) och SFS 1994:420 (stödperson) 
samt prop. 1993/94:143, s. 40 och 23:10 2 st. RB. Det blev också lättare för målsägande 
att få ut skadestånd som utdömts av domstol, se prop. 1993/94:143, s. 51 ff.
94 Bet. 1990/9 l:JuU21, s. 17f. och rskr 1990/91:217.
95 Mot. 1990/9l:Ju804 Bengt Westerberg m.fl. (fp). Jfr res. 1 i bet. 1990/91:JuU4.
96 Bet. 1990/9 l:JuU21,s. 17f.
97 Se beträffande Våldskommissionen SOU 1990:92, s. 177 och prop. 1993/94:26, 
s. 17.
98 Ds 1992:24.
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följd, att bevisläget var sådant att pressande förhör var att vänta och att 
målsäganden kunde antas ha väsentlig nytta av ett biträde till följd av sitt 
fysiska eller psykiska tillstånd. Begränsningen till brottsbalksbrott skulle 
innebära att ärenden om besöksförbud föll utanför tillämpningsområdet. 
Hellsvik menade dock att detta inte skulle få särskilt stor betydelse i 
praktiken eftersom de fåtal fall då besöksförbud prövades av domstol i 
samband med åtal, oftast rörde brott som kunde ligga till grund för 
förordnanden."

Beträffande målsägandebiträdets uppgifter skulle det i lagtexten 
uttryckligen framgå att biträdet skulle bistå målsäganden med att föra talan 
om enskilt anspråk. Detta innebar inte att åklagarens skyldighet skulle 
vara subsidiär i förhållande till målsägandebiträdets. En sådan ändring 
skulle innebära att det allmännas stöd till brottsoffer tog ett steg tillbaka. 
Ingen ändring i sak var således avsedd och Hellsvik hänvisade också till 
Freivalds uttalanden i 1991 års lagstiftningsärende. Däremot skulle måls
ägandebiträdets behörighet utvidgas genom att förordnanden i brottmål 
även skulle gälla om skadeståndstalan avskildes för att handläggas i 
särskild ordning enligt reglerna för tvistemål. Undantag skulle dock gälla 
för s.k. småmål där det yrkade beloppet inte uppenbart översteg ett halvt 
prisbasbelopp. Vidare föreslogs att målsägandebiträdets uppgifter skulle 
kvarstå när målsäganden fullföljde skadeståndstalan till högre rätt, om 
biträdet redan från början hade förordnats i brottmålet. För att klargöra 
rättsläget uttalade Hellsvik att ett förordnande även kunde ske först i 
högre rätt, om talan hade fullföljts av åklagare eller den tilltalade i 
ansvarsdelen.100

I relativt stor enighet antog utskottet regeringen Bildts lagförslag. Soci
aldemokraterna reserverade sig dock beträffande utvidgningen av måls
ägandebiträdets behörighet att omfatta även fall då skadeståndstalan hade 
avskilts. Partiet menade att detta skulle rubba principen om likställighet 
mellan parterna i en rättegång. Det i och för sig angelägna stödet till 
brottsoffer fick inte leda till favörer för desamma i förhållande till gär
ningsmannen, i en process angående omfattningen av brottsoffrets kom
pensation.101 Socialdemokraterna hänvisade till lagrådet vilket hade 
menat att denna ordning innebar en favör för brottsoffret på gärnings
mannens bekostnad och därför hade ifrågasatt dess förenlighet med prin
cipen om likställighet mellan parterna.102 Hellsvik framhöll vikten av att

99 Prop. 1993/94:26, s. 17 ff.
100 Prop. 1993/94:26, s. 21 ff.
101 Se bet. 1993/94:JuU12 och res. 1 i detsamma samt mot. 1993/94:Ju8 Lars-Erik Löv- 
dén m.fl. (s)
102 Se lagrådets yttrande i prop. 1993/94:26. s. 69 f.
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stärka brottsoffrens ställning och betonade att en skadeståndstalan ofta 
avskildes för att den var komplicerad. Om målsägande i dessa fall inte 
skulle få hjälp av målsägandebiträdet utan vara hänvisade till RhjL, skulle 
det innebära ett missgynnande av målsägande med komplicerade ersätt
ningsanspråk. Hellsvik erinrade om den accepterade skillnaden mellan 
målsägande och tilltalad när det enskilda anspråket hanterades inom 
ramen för brottmålet. Hon ansåg inte att utvidgningen skulle medföra att 
målsäganden fick en starkare ställning än motparten.103

11.3.5 2001 års lagstiftningsärende
Genom 2001 års lagstiftningsärende utvidgades möjligheterna att förord
na målsägandebiträde till att avse samtliga brott som kunde ge fängelse.104 
Till grund för detta lagstiftningsärende låg Brottsofferutredningens be
tänkande.

Våren 1995 hade justitieutskottet uttalat att det var hög tid att utvär
dera föregående tioårsperiods åtgärder på brottsofferområdet. Regeringen 
Carlsson gav därför DV i uppdrag att utvärdera tillämpningen av lagen 
om målsägandebiträde.105 Det framkom att domstolarna ansåg att lagens 
tillämpningsområde var för vidsträckt, medan DV ansåg att den tilläm
pades i enlighet med lagstiftarens avsikt. Nära hälften av målsägande- 
biträdena förordnades först sedan åtal hade väckts. Det var vidare mycket 
sällsynt att målsägandebiträde och stödperson uppträdde parallellt, men 
när det förekom gällde det oftast vid övergrepp mot kvinnor.106 DV:s 
uppdrag tangerade det som hade givits Brottsofferutredningen, varför 
den senare även behandlade DV:s rapport.107

Brottsofferutredningen fastslog att reformen om målsägandebiträde 
hade ökat kvaliteten på det rättsliga förfarandet och stärkt brottsoffrens 
ställning, bl.a. genom ökad trygghet i förhörssituationer och bättre han
tering av målsägandens skadeståndstalan. Förordnanden borde därför 
ske i samtliga brott med fängelse i straffskalan. Målsägandebiträdets 
uppgifter borde dock koncentreras till rättsliga uppgifter, samt utökas till

103 Prop. 1993/94:26, s. 23 ff.
104 SOU 1998:40. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli år 2001, se SFS 2001:230.
105 Bet. 1994/95:JuU13 och regeringsbeslut 1995-06-13 Ju95/2467 i DV rapport 1996:2, 
s. 60.
106 DV-rapport 1996:2, s. 2, 5, 11 £, 22 £, 42, 52 och s. 58. Rapporten grundade sig på 
en enkätundersökning som omfattade 30 tingsrätter, 3 hovrätter samt 100 åklagare respek
tive advokater. Nästan 70 % av förordnanden gällde kvinnor, och i dessa fall hade nästan 
nio av tio en relation till den misstänkte. Motsvarande siffror för män var sålunda 30 % 
respektive fyra av tio.
107 Se dir. 1995:94.
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att omfatta även förundersökning. En stödpersons uppgift borde precise
ras i lag och även fortsättningsvis ligga på det personliga planet. Vid brott 
som kunde ge fängelse borde dock stödpersoner förordnas formellt och 
få ersättning. Bestämmelsen om personligt stöd borde kvarstå men utan 
krav på förordnande. Utredningen menade att stödpersoner bättre än 
målsägandebiträden kunde tillgodose kurativt och personligt stöd.108

Regeringen Perssons förslag innehöll emellertid inget ytterligare insti
tut för personligt och kurativt stöd. Om ett målsägandebiträde var otill
räckligt menade regeringen att målsägandens personliga nätverk och fri
villigorganisationer var väl så värdefulla som en av domstolen förordnad 
stödperson. Ett kvalificerat behov av professionella insatser av kurativ art 
kunde knappast tillgodoses i samband med domstolsförhandlingen, och 
var dessutom en uppgift för socialtjänsten samt hälso- och sjukvården.109 

Utskottet avstyrkte ett folkpartistiskt krav om att domstol i mål om brott 
där fängelse kunde följa skulle kunna förordna en särskild stödperson, 
med uppgift att informera om det rättsliga förfarandet och stötta måls- 
äganden inför konfrontationen med den åtalade.110 Utskottet uttalade att 
målsägande hade rätt att förvänta sig ett professionellt bemötande av 
rättsväsendet, och att ett målsägandebiträde vid sidan av de juridiska 
uppgifterna skulle lämna såväl personligt som kurativt stöd. Liksom 
regeringen menade utskottet att ett stödbehov därutöver borde tillgodo
ses av målsägandens sociala nätverk, frivilligorganisationer, socialtjänst 
och hälso- och sjukvård.111

Det socialdemokratiska regeringsförslaget innefattade däremot en ut
ökad möjlighet till målsägandebiträde genom att slopa begränsningen till 
brottsbalksbrott som kunde ge fängelse, till förmån för brott med fängelse 
i straffskalan. Därigenom skulle överträdelser av besöksförbud som prö
vades i domstol utan samband med åtal omfattas. Justitieminister Bodström 
omprövade därmed Hellsviks tidigare ställningstagande och menade att 
denna utvidgning var rimlig. Han hänvisade till att tidigare utvidgningar 
hade motiverats av att förordnanden ansågs vara angelägna även vid brott 
utan inslag av sexuellt eller annat våld, men med betydande integri- 
tetskränkningar. Liksom tidigare skulle målsägandebiträde förordnas om 
det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och omstän
digheterna i övrigt kunde antas finnas ett särskilt starkt biträdesbehov. 
Även kraven på det processuella läget, målsägandens fysiska eller psykiska

108 SOU 1998:40, s. 121 ff.
109 Prop. 2000/01:79, s. 40 ff.
110 Se yrkande 23 i mot. 2000/01:A812 Lars Leijonborg m.fl. (fp).
111 Bet. 2000/0 l:JuU20,s. 11 f.
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tillstånd liksom att målsäganden skulle ha väsenlig nytta av ett biträde 
skulle kvarstå.112 Utskottet godtog förslaget och menade att det utgjorde 
ett välkommet steg för att förbättra brottsoffrens skydd.113

Regeringen anammade inte Brottsofferutredningens förslag om att 
förordna målsägandebiträde för efterlevande som inte direkt intog måls- 
ägandeställning.114 Regeringen, liksom utskottet, ansåg att det var princi
piellt tveksamt att medge kostnadsfri juridisk hjälp för personer som över 
huvud taget inte var målsägande. Bodström erinrade om den vid lagens 
tillkomst tydliga avgränsningen till offer för grova våldsbrott, och att syf
tet var att förbättra deras juridiska och kurativa stöd under förundersök
ning och rättegång. Det omfattade däremot inte stöd till brottsoffrens 
efterlevande, och utrymmet i praxis för förordnanden i dessa fall var 
mycket begränsat bl.a. till följd av att efterlevande sällan omfattades av 
målsägandebegreppet. Justitieministern menade att en lagändring i detta 
avseende skulle kräva överväganden om grunderna för hela målsägande- 
biträdesinstitutet. Han ansåg att reglerna var väl avvägda och omfattade 
de brottsoffer som hade störst hjälpbehov, men uttalade att regeringen 
hade för avsikt att initiera en översyn inom ett par år vilken särskilt skulle 
uppmärksamma efterlevandes behov av rättslig hjälp.115

I samband med Brottsofferutredningens arbete hade det framkommit 
att åklagare undvek att hjälpa målsägande med skadeståndsanspråk, under 
åberopande av opartiskheten. Utredningen menade att dessa brister inte 
motiverade en lagändring. Den ansåg att objektivitetskravet inte innebar 
ett hinder för åklagare att upplysa målsägande om ersättningsgrundande 
poster och med vilka belopp dessa brukade utgå samt att hjälpa måls
ägande att formulera anspråk. Brottsofferutredningen uttalade att när ett 
enskilt anspråk var särskilt komplicerat borde åklagaren hjälpa målsägan
den att få ett målsägandebiträde.116 Regeringen Persson delade uppfatt
ningen om att någon lagändring inte var nödvändig. Den berörde där
emot inte Brottsofferutredningens förslag om en utökad frågerätt för 
målsägande och inte heller utredningens uttalande om att visst avslu
tande arbete som att hjälpa målsägande att få ut ett utdömt skadestånd, 
borde ingå i biträdets uppgifter.117

112 Prop. 2000/01:79, s. 39 f.
113 Bet. 2000/0 l:JuU20,s. 11 f.
114 Brottsofferutredningen avsåg här en avgränsning i linje med 20:13 RB om talerätt för 
efterlevande till den som har dödats genom brott; make, bröstarvinge, far, mor eller sys
kon och därutöver även sambo, se SOU 1998:40, s. 133 £
115 Prop. 2000/01:79, s. 42 ff. och bet. 2000/01 :JuU20, s. 13.
116 SOU 1998:40, s. 110 ff.
117 Prop. 2000/01:79, s. 46 f. och SOU 1998:40, s. 128 f.
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Utskottet avstyrkte moderaternas krav om att i lag reglera en rätt för 
målsägande att yttra sig under huvudförhandling med motiveringen att 
målsägande endast behövde biträda åtalet för att kunna agera som part. 
Moderaterna menade att allmänhetens respekt för rättsväsendet var be
roende av att en brottmålsrättegång uppfattades som rättvis och att det 
rådde balans mellan den tilltalade å ena sidan och åklagare och måls
ägande å andra. Detta skulle åstadkommas om målsäganden fick en ut
trycklig rätt att med egna ord instämma i åklagarens talan, argumentera 
för en fällande dom och beskriva brottslighetens konsekvenser. Partiet 
avsåg ett slags ”lex Malexander”, vilken hade ökat allmänhetens förtro
ende för den svenska rättsstaten. Detta innebar inga risker för rättssäker
heten, tvärtom menade m att det skulle det motverka att graden av medial 
uppmärksamhet styrde målsägandes rätt att yttra sig.118

Den socialdemokratiska regeringen delade Brottsofferutredningens 
uppfattning119 om att socialtjänstens ansvar borde kompletteras genom 
en bestämmelse om att socialnämnd borde verka för att samtliga brotts
offer fick hjälp och stöd.120 En följd av Kvinnovåldskommissionens arbete 
var att sedan år 1998 gällde att socialnämnd borde verka för att kvinnor 
som var eller hade varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet 
fick stöd och hjälp att förändra sin situation.121 Utskottet antog rege- 
ringsförslaget122, men fp ansåg att kravet på socialtjänsten skulle vara 
större genom att den skulle, i stället för borde, verka för att brottsoffer fick 
stöd och hjälp.123 Folkpartiet ansåg vidare att formellt förordnade stöd
personer skulle komplettera det rättsliga stödet i form av målsägande- 
biträde.124 Moderaterna betonade att socialtjänstens ansvar omfattade 
såväl manliga som kvinnliga brottsoffer. Partiet ansåg dock att specifika 
insatser för att stödja brottsoffer främst skulle ske inom de rättsvårdande 
myndigheterna, eftersom ett behov av socialtjänstens insatser inte följde 
av ett brottsligt angrepp i sig, utan betingades av att vissa brottsoffers livs
situation i övrigt ofta påkallade stöd.125

118 Bet. 2000/0 l:JuU20, s. 23 ff., mot. 2000/01:Ju911 Bo Lundgren m.fl. (m), 2000/ 
01:Ju930 Gun Hellsvik m.fl. (m) samt res. 17 i bet. 2000/01 :JuU20, s. 35.
119 SOU 1998:40, s. 181.
120 Prop. 2000/01:79, s. 35.
121 Dåvarande socialtjänstlag (1980:620) till skillnad från nuvarande socialtjänstlag 
(2001:453) (SoL). Se SOU 1995:60, s. 135 £, prop. 1997/98:55, s. 35 ff., bet. 1997/98: 
JuU13, rskr 1997/98:250 och SFS 1998:409.
122 Bet. 2000/0 l:JuU20,s. 13 f.
123 Se res. 6 i bet. 2000/0l:JuU20, s. 29 samt mot. 2000/01:Jul5 Johan Pehrson (fp).
124 Se res. 5 i bet. 2000/01 :JuU20, s. 28 samt mot. 2000/01 :Ju933 Siw Persson och 
Johan Pehrson (fp).
125 Mot. 2000/01:Jul4 Fredrik Reinfeldt m.fl. (m).
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Regeringen Persson presenterade i detta lagstiftningsärende en strategi 
för brottsofferstöd och menade att utgångspunkten för ytterligare förstärk
ningar handlade om attitydförändringar, ökad kunskap samt att utveckla 
samarbetet dels mellan myndigheter, dels myndigheter och ideella orga
nisationer. Det gällde att förbättra kontakterna mellan brottsoffer och 
polis. Det skulle öka medborgarnas förtroende för rättsväsendet och där
med kunna ge bättre information om verkliga händelseförlopp, vilket 
skulle påverka lagföringen positivt. Okade kunskaper och ett korrekt 
bemötande skulle bidra till brottsoffers återgång till ett normalt liv. 
Andra strategiskt viktiga frågor gällde kortare handläggningstider inom 
rättsväsendet, en högre uppklaringsprocent och BrOM:s betydelse. 
Regeringen uttalade vidare att kunskap om bl.a. brottsoffers till synes 
irrationella beteende efter brott, och effektiva förhörstekniker av brotts
offer i allmänhet och barn i synnerhet, hade betydelse för Sverige som 
rättssäkerhetsstat.126

Folkpartiet ansåg att rättsväsendets bemötande av brottsoffer var cen
tralt i arbetet med att förbättra brottsoffers situation, och därför borde ha 
fått större utrymme i den socialdemokratiska brottsofferstrategin. Folk
partiet menade att poliser och jurister inte hade tillräckliga kunskaper 
om brottsoffer samt att samhället reservationslöst måste ge brottsoffren 
sitt stöd. Det var lika viktigt med ett skydd mot att samhället genom sitt 
agerade gjorde brottsoffer till offer även i relation till samhället, som 
skydd mot det ursprungliga brottet. När ett brott väl hade begåtts skulle 
brottsoffrets rättigheter ges samma prioritet som den misstänktes.127 Folk
partiet uttalade vidare att våld mot kvinnor var ett uttryck för kvinnans 
underordnade ställning och därmed en jämställdhetsfråga, och att sam
hället måste ta ett större ansvar för det utbredda våldet mot kvinnor, sär
skilt i det egna hemmet. Partiet menade att brottsofferfrågor handlade 
om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.128

Moderaterna kritiserade brottsofferstrategin för att en satsning på för
ändrade attityder, ökade kunskaper och samarbete var en ofullständig 
utgångspunkt. Den viktigaste grunden för brottsofferstödet var en fun
gerande rättsstat där brott beivrades och medborgarnas trygghet ökade. 
Partiet menade att långa handläggningstider och låg uppklaring av brott 
var ett utslag av resursbrist. En satsning på rättsväsendet i allmänhet och 
ett ökat antal poliser i synnerhet innebar även att ett brottsoffer skulle få

126 Prop. 2000/01:79, s. s. 11 ff. och s. 22 ff.
127 Se res. 4 och res. 8 i bet. 2000/0 l:JuU20 och mot. 2000/01:A812 Lars Leijonborg 
m.fl. (fp), 2000/0l:Ju 15 Johan Pehrson (fp) och mot. 2000/0l:Ju933 Siw Persson och 
Johan Pehrson (fp).
128 Mot. 2000/01:A812 Lars Leijonborg m.fl. (fp).
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en starkare ställning. Rättsväsendets kunskapsbrister om brottsoffer 
handlade främst om att ge polisen tid att bemöta brottsoffer korrekt och 
för detta krävdes ett tillräckligt antal poliser. Problemen kunde dock inte 
lösas enbart genom ökade resurser. I större utsträckning borde lag
stiftningen utgå ifrån brottsoffrens skyddsbehov, t.ex. fick inte verkstäl
ligheten av fängelsestraff ske på ett sätt som riskerade brottsoffrens tilltro 
till samhället. Moderaterna ansåg vidare att brottsoffrens perspektiv 
skulle ägnas särskild uppmärksamhet i samband med utformningen av 
olika styrdokument inom rättsväsendet.129 Det stora antalet brottsoffer 
bekräftade rättsstatens oförmåga att tillförsäkra medborgarna trygghet till 
liv och egendom. Partiet accepterade inte den svenska rättsstatens reträtt 
och argumenterade för bl.a. skärpta straff och tydligare reaktioner som 
skulle minska statens hänsynsfulla hållning mot brottsligheten. Partiet 
hävdade att klyftan mellan lagen eller rättsväsendets flathet och verklig
heten med den nya hårdheten hos kriminella blev allt tydligare.130

Moderaterna menade att socialdemokraternas oförmåga att återupp
rätta Sverige som rättsstat innebar att s övergav brottsoffren. Mot bak
grund av att rättstryggheten inte fungerade kunde inte regeringsförslaget 
åstadkomma upprättelse för brottsoffer vilket borde känneteckna ett 
utvecklat samhälle. Partiet ansåg att regeringen Persson mer ägnade sig åt 
perifera samhällsinsatser, än de centrala delarna som låg uppklaringspro- 
cent, straffnivåer, skydd mot återfallsbrottslingar, antalet poliser och polis
väsendets förmåga att klara sina grundläggande uppgifter. Brottsutredande 
verksamhet och rättsprocessen i sig utgjorde de viktigaste samhällsinsat
serna. Partiet kritiserade s för att det anlade ett myndighetsperspektiv på 
individuella frågor, fastän dessa varierade med enskildas olika egenskaper. 
Moderaterna uttalade vidare att den överlägset bästa preventionen beträf
fande våld mot kvinnor, var att lära små pojkar att ta avstånd från våld. 
Familjens betydelse var därför väsentlig och kunde knappast ersättas genom 
insatser av socialtjänst eller rättsväsende.131

11.3.6 Partiernas positioner och argument
I samband med 1984 års lagstiftningsärende betvivlade inte s att offer för 
sexualbrott verkligen hade ett hjälpbehov, vilket i princip motsvarade all 
annan hjälp än rättsligt bistånd såsom läkarvård, psykiatrisk vård och 
socialtjänstens insatser. Socialdemokraterna gick dock längre än till att

129 Se res. 1 och res. 14 i bet. 2000/0 l:JuU20, s. 26 och s. 33 samt mot. 2000/0 l:Ju 14 
Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) och mot. 2000/01 :Jul3 Marietta de Pourbaix-Lundin.
130 Mot. 2000/01 :Ju911 Bo Lundgren m.fl. (m). Se även mot. 2000/0 l:Ju930 Gun 
Hellsvik m.fl. (m).
131 Mot. 2000/01 :Jul 4 Fredrik Reinfeldt m.fl. (m).
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exkludera juridisk hjälp, s framställde juridisk hjälp i allmänhet och juris
ter i synnerhet som en belastning för brottsoffer. Folkpartiets uppfattning 
var den diametralt motsatta. Partiet betonade att offer för sexualbrott 
hade påtagliga behov av att få rättslig hjälp. Vänsterpartiet delade denna 
uppfattning, åtminstone när det gällde rätten till juridiskt biträde under 
förundersökning och rättegång i mål om kvinnomisshandel. Moderater
na förhöll sig passivt, vilket jag tolkar som att partiet delade socialdemo
kraternas uppfattning.

År 1988 vidhöll s sin uppfattning att brottsoffer som grupp främst be
hövde socialt och psykologiskt stöd. Partiets brottsofferperspektiv var 
således bestämt och begränsat till sitt innehåll. Moderaterna förde nu in 
frågan om brottsoffrens rättssäkerhetsintresse och tog avstånd från vad 
det menade var den rådande föreställningen; att straff- och processrätten 
enbart gällde en konflikt mellan staten och gärningsmannen. Modera
terna ansåg nu att det var mycket angeläget att stärka brottsoffrens ställ
ning genom lagstiftning om målsägandebiträde. Även s betonade rätts
säkerhet om än utifrån en helt annan synvinkel; det allmännas intresse av 
att ingen oskyldig dömdes. Socialdemokraterna ställde brottsoffer mot 
gärningsman och befarade att annan hjälp till brottsoffer än rent kurativa 
åtgärder, skulle innebära risker för gärningsmännen genom att myndig
heterna inte kunde förbli objektiva och opartiska.

Socialdemokraterna betraktade den för brottsofferlagstiftningen cen
trala reformen om målsägandebiträde, som ytterligare någon slags stöd
person där de kurativa uppgifterna var de mest centrala. I vart fall tycks 
utgångspunkten ha varit att ett eventuellt behov av stödperson skulle 
bortfalla vid ett förordnande av målsägandebiträde. Socialdemokraterna 
verkar inte ha övervägt möjligheten att en stödperson skulle kunna avlasta 
målsägandebiträdet. Övriga partier däremot gjorde en åtskillnad mellan 
kurativ och juridisk hjälp. Av utskottsbehandlingen framgår att m, fp 
och v ansåg att fler brottsoffer borde få hjälp av ett målsägandebiträde.

Vid 1991 års lagstiftningsärende hade fp, m och v i stort samstämmiga 
uppfattningar. Tillsammans med rättsväsendets företrädare drev dessa 
partier mycket aktivt igenom en utvidgning av rätten till målsägande
biträde till att gälla samtliga sexualbrottmål. Partierna gick emot den 
restriktiva syn som s tidigare hade anbefallt angående förordnanden av 
målsägandebiträde i fall av brott mot liv och hälsa, frihet och frid samt 
rån och grovt rån.

I samband med att målsägandebiträden år 1994 fick behörighet att ta 
till vara målsägandens intressen också när en skadeståndstalan hade avskilts 
från ett brottmål, ansåg s, till skillnad från övriga partier, att brottsoffer
perspektivet hade fört för långt. Partiet menade att detta rubbade princi
pen om likställighet mellan parterna i en process.
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I 2001 års lagstiftningsärende betonade s hela samhällets engagemang 
för att stödja brottsoffren, och introducerade det nya begreppet rätts- 
säkerhetsstat av högst oklar innebörd. Vänsterpartiet förhöll sig passivt 
vilket jag tolkar som att partiet instämde i detta uttalande. Moderaterna 
gav uttryck för det motsatta genom en betoning av familjens betydelse. 
Partiet underströk att brottsoffer var en heterogen grupp, samtidigt som 
det delade in brottsoffer i två homogena grupper där den ena gällde ut
slagna individer och den andra etablerade medborgare. På sådant sätt kan 
partiets ståndpunkt tolkas utifrån dess uttalande om att socialtjänstens 
insatser i och för sig inte var ovanliga, men hade begränsad betydelse.

En annan skiljelinje gällde synen på vilken betydelse attityder och 
kunskap hade för rättsväsendets bemötande av brottsoffer. I denna fråga 
intog s, v och fp liknande uppfattningar, medan m betonade resurser. 
Folkpartiets hållning angående socialtjänstens ansvar var att partiet i 
jämförelse med s, ville skärpa ansvaret. Folkpartiet pläderade för ett for
mellt kurativt stöd men såg denna form av hjälp som något annat än det 
rättsliga biståndet genom målsägandebiträde. Folkpartiet skilj de sig från 
både s och m genom att det betraktade våld mot kvinnor som en fråga 
om jämställdhet. Partiet var också ensamt om att koppla ihop brotts
offerfrågor med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

11.4 Besöksförbud
11.4.1 1988 års lagstiftningsärende
Genom 1988 års lagstiftningsärende infördes den nya lagen (1988:688) 
om besöksförbud.

Bakgrunden var att socialdepartementet år 1983 hade uttalat att sam
hällets kunskaper om kvinnomisshandel var tämligen bristfälliga och 
åtgärderna få.132 I januari år 1987 krävde flera partier att regeringen 
skulle utarbeta ett lagförslag om besöksförbud. Folkpartiet uppmärksam
made särskilt mäns våld mot kvinnor inom familjen, och att detta privata 
våld var svårt att bekämpa med traditionella medel. Dessutom hade kvin
nor till följd av ekonomiska förutsättningar svårt att bryta upp från den 
brottsliga miljön. Folkpartiet uttalade att de som slog och våldtog nästan 
alltid levde i en kriminell sfär och var socialt svaga eller utslagna av miss
bruk. Partiet ansåg därför att det var viktigt att bekämpa alkoholmissbru
ket. Folkpartiet menade även att domstol skulle ges rätt att förbjuda en 
man att uppsöka en kvinna som han tidigare hade hotat eller misshand-

132 Ds S 1983:2, s. 1, 107 och s. 171.
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lat.133 Moderaterna instämde i folkpartiets krav om att skydda kvinnor 
mot relationelit våld genom besöksförbud. Moderaterna efterlyste även 
lagändringar som påtagligt stärkte brottsoffrets rättssäkerhetsintresse i det 
rättsliga förfarandet.134 Även v krävde besöksförbud för att skydda kvin
nor som flydde misshandlande män, men framhöll i första hand åtgärder 
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.135 Flera socialdemokra
tiska riksdagsledamöter som exempelvis Margareta Winberg och Maj Britt 
Theorin, framförde liknande krav.136

Dessa motioner föranledde utskottet att i november år 1987 uttala att 
de flesta aggressionshandlingar som en kvinna utsattes för av sin make, 
sambo eller annan närstående man, var straffbelagda. Kvinnor hade dock 
rätt att kräva skydd för sin fysiska och psykiska integritet vid förföljelse 
som föll utanför det straffbara området, och att besöksförbud skulle möj
liggöra polisiära ingripanden vid trakasserier per brev och telefon, eller 
när gärningsmannen vistades nära kvinnans bostad eller arbetsplats. 
Åtgärden skulle även ha en allmänt brottsförebyggande effekt. Utskottet 
uttalade förståelse för kraven på omedelbara åtgärder, men ansåg att de 
inom justitiedepartementet sedan år 1986 pågående övervägandena, borde 
avvaktas.137 Med hänvisning till kvinnors oacceptabla lidande krävde fp 
och m att regeringen skulle utarbeta ett lagförslag snarast.138 Moderater
na uppmanade utskottet att utforma ett lagförslag om inte regeringen 
agerade.139

I mars år 1988 hade emellertid regeringen Carlsson utarbetat ett lag
förslag, vilket den planerade att förelägga riksdagen under våren samma 
år.140 Den lagtekniska utformningen skiljde sig från departementets för
slag141 bl.a. genom att bestämmelserna skulle upptas i en särskild lag. 
Justitieminister Leijon uttalade att många beteenden som utgjorde tra
kasserier var straffbelagda, men att skyddet inte var heltäckande. Hon 
menade att sannolikheten för att lagstiftningen i praktiken skulle utgöra

133 Mot. 1986/87:Ju403 BengtWesterbergm.fi. (fp).
134 Mot. 1986/87:Ju802 Carl Bildt m.fl. (m).
135 Mot. 1986/87:Ju629 Lars Werner m.fl. (vpk).
136 Mot. 1986/87:Ju815 Maj-Lis Lööw m.fl. (s). och mot. 1986/87:Ju803 Anita Modin 
m.fl. (s).
137 Bet. JuU 1987/88:6, s. 9.
138 Se det särskilda yttrandet i bet. JuU 1987/88:6, s. 11.
139 Motion 1987/88:Ju804 Carl Bildt m.fl. (m).
140 Prop. 1987/88:100, bil. 4, s. 33 ff.
141 Se Ds Ju 1987:13, s. 30 ff. med förslag om reglering i polislagen och 36 kap. BrB. Det 
skulle krävas att den som hade utsatts för brott mot sitt liv, hälsa, frihet eller frid förfölj
des eller riskerade att utsättas för brott av samma gärningsman. Besökförbudet skulle 
meddelas av domstol efter begäran av brottsoffret och överträdelse beivras efter anmälan 
av offret.
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skydd i vissa, om än få, situationer var ett tillräckligt motiv och att för
budens främsta syfte var att förebygga hotfulla och farliga situationer. 
Bestämmelserna skulle utformas generellt, men säkerligen få störst bety
delse för kvinnor som trakasserades av män som de tidigare hade haft en 
relation med. Genom ett besöksförbud skulle en person förbjudas att 
besöka, på annat sätt ta kontakt med eller följa efter en annan person. 
Om detta inte var tillräckligt skulle det utvidgas till att avse områden i 
närheten av den skyddade personens bostad, arbetsplats eller något annat 
ställe där denna brukade vistas. Frågor om besöksförbud skulle prövas av 
åklagare, och av domstol på begäran av den skyddade personen eller den 
förföljande.142

Besöksförbud skulle kunna meddelas om det till följd av särskilda 
omständigheter fanns en risk för att en person skulle komma att begå 
brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera en annan per
son. En särskilt viktig omständighet vid denna riskbedömning utgjorde 
tidigare begångna brott mot den andra personen. Detta var dock, med 
hänsyn till förbudets preventiva syfte inte ett krav, men besöksförbud 
skulle användas mycket restriktivt i dessa fall. I undantagsfall skulle även 
brott riktade mot en tredje person kunna utgöra en särskild omständig
het. Den straffprocessuella principen om att en tvångsåtgärd inte fick vara 
mer ingripande än vad som krävdes med hänsyn till åtgärdens syfte skulle 
gälla även för besöksförbud. Leijon föreställde sig att lagen skulle tilläm
pas i relativt få fall.143 Påföljden vid överträdelse av ett förbud skulle vara 
böter eller fängelse i högst sex månader, medan ringa fall var straffria. Åtal 
skulle väckas om brottsoffret initierade det eller om det var påkallat ur 
allmän synpunkt. Justitieministern uttalade att tidigare erfarenheter hade 
visat att det vid vissa brott måste finnas åtalsmöjligheter även utan måls- 
ägandeangivelse.144

Enigheten var stor bland partierna när utskottet behandlade förslaget. 
Folkpartiet ansåg dock att ett beslut om besöksförbud innebar en så 
ingripande åtgärd för enskild att domstol alltid måste fatta besluten. På 
detta sätt skulle beslutsförfarandet bli enkelt och ske under rättssäkra for
mer. Domstolens prövning av en begäran om besöksförbud skulle garan
tera ett tvåpartsförhållande och därmed behövlig utredning av ären
det.145

142 Prop. 1987/88:137, s. 11 ff. och s. 23 ff.
143 Prop. 1987/88:137, s. 17 ff.
144 Prop. 1987/88:137, s. 34 £
145 Se res. 1 i bet. JuU 1987/88:42 samt mot. 1987/88:Ju36 Karin Ahrland m.fl. (fp). Se 
samma krav i mot. 1986/87:Ju403 Bengt Westerberg m.fl. (fp).
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11.4.2 1990 års lagstiftningsärende
Genom 1990 års lagstiftningsärende höjdes straffmaximum för överträ
delse av besöksförbud till ett års fängelse, och överträdelse lades under 
allmänt åtal utan begränsning. Lagförslaget upprättades av justitieutskot- 
tet.146

I januari år 1989 krävde m, fp och v att lagen skulle ändras med avse
ende på straffskalan och den särskilda åtalsregeln. Vänsterpartiet uttalade 
att det inte hade tålamod att invänta att den ensidiga fokuseringen på 
brottet och brottslingen vidgades till att omfatta också brottsoffret. Par
tiet ansåg att lagen var otillräcklig då häktning sällan kunde användas vid 
överträdelser.147 Moderaterna argumenterade för att straffprocessuella 
tvångsmedel som anhållande och häktning skulle användas i grava fall av 
överträdelse, och att straffsatsen borde höjas till ett års fängelse.148 Även 
fp ansåg att den som överträdde ett förbud skulle frihetsberövas samt att 
straffet skulle skärpas. Partiet ansåg att det krävdes rättsliga möjligheter 
för att snabbt stoppa överträdelser vilket kunde tillgodoses genom jour
domstolar.149 En handfull socialdemokratiska riksdagsledamöter menade 
att hänsynen till trakasserade kvinnors ytterst svåra situation, krävde en 
skärpning av lagen och dess tillämpning.150

Justitieutskottet delade inte Brottsförebyggande rådets (BRÅ) uppfatt
ning om att det krävdes helt andra åtgärder än förbättringar av besöks- 
förbudslagen och dess tillämpning för att förbättra situationen för de 
mest utsatta kvinnorna. BRÅ hade vid sin uppföljning funnit att lagen 
tillämpades i få, men oftast mycket svåra, fall. Männen som belädes med 
besöksförbud var i flera fall starkt brottsbelastade och inte sällan dömda 
för våldsbrott mot den som skulle skyddas. Männen hade sociala pro
blem, förmodligen även allvarliga missbruksproblem, medan socialt 
välanpassade män var sällsynta. Såsom möjlig orsak uttalade BRÅ att 
dessa män sällan misshandlade eller begick andra brott mot kvinnor, men 
det kunde också bero på att brottslighet inom socialt etablerade kretsar 
sällan anmäldes till polisen.151 Justitieutskottets majoritet ansåg att 
lagändringarna var så angelägna att den inte kunde invänta den socialde
mokratiska regeringens ställningstagande till BRÅ:s utvärdering. Utskot
tet upprättade ett förslag med skärpning av straffmaximum till ett års

146 Bet. 1989/90:JuU5, rskr 1989/90:65 och SFS 1989:1075.
147 Mot. 1988/89:Ju612 Lars Werner m.fl. (vpk).
148 Mot. 1988/89:Ju805 Carl Bildt m.fl. (m) och mot. 1988/89:Ju817 Rolf Dahlberg 
m.fl. (m).
149 Mot. 1988/89:Ju812 Bengt Westerberg m.fl. (fp).
150 Mot. 1988/89:Ju6l7 Anita Modin m.fl. (s).
151 BRÄ-PM 1989:2, s. 30 ff.
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fängelse, och ett slopande av kravet på angivelse. Socialdemokraternas 
utskottsledamöter ansåg att det hade varit bättre att avvakta regerings
kansliets beredning med ett bättre beslutsunderlag som följd, men de 
reserverade sig inte.152

Lagrådet ansåg att några olägenheter till följd av regeln om målsägande- 
angivelse inte hade redovisats, och att en lagändring inte var nödvändig. 
Bestämmelsen om att åtal kunde väckas om det var påkallat ur allmän 
synpunkt täckte väl det fallet att en målsägande ville att en överträdelse 
skulle åtalas men inte vågade ange brottet till åtal. Lagrådet uttalade att 
det inte borde få förekomma åtal mot en målsägandes verkliga vilja.153 
Utskottsmajoriteten ansåg att de skäl som föranledde att åtalsbegräns- 
ningen för vissa misshandelsbrott togs bort år 1982, utgjorde en parallell 
till frågan om åtal vid överträdelse av besöksförbud. Målsägandeangivel- 
se hade vanligen motiverats av att samhället inte borde vidta straffrätts
liga åtgärder om brottsoffret motsatte sig detta, vilket grundade sig på ett 
antagande om att brottsoffret fritt kunde ge uttryck för sin uppfattning. 
I 1982 års lagstiftningsärende ansågs detta inte vara fallet, utan tvärtom 
antogs att kvinnor som misshandlades ofta utsattes för påtryckningar av 
gärningsmannen varför ansvaret för åtal inte kunde läggas på kvinnan. 
Riksdagen hade därmed fastslagit att misshandel i hemmet var minst lika 
straffvärd som misshandel på annan plats och inte skulle omgärdas av 
särskilda åtalsbegränsningar. Utskottsmajori teten delade dock lagrådets 
uppfattning att överträdelse normalt borde ge böter. Den uttalade dock 
att även mycket allvarliga överträdelser med ett straffvärde över sex 
månaders fängelse föll under bestämmelsen, t.ex. ofta förekommande 
och långvariga överträdelser med inslag av hot.154

11.4.3 2003 års lagstiftningsärende
Genom 2003 års lagstiftningsärende blev det möjligt att utfärda besöks
förbud för dels gemensam bostad, dels ett större geografiskt område jäm
fört med tidigare. Samtidigt infördes en möjlighet för domstol att interi
mistiskt förordna om kvarsittanderätt och utfärda besöksförbud för en 
make eller sambo sedan parterna separerat, fram till dess att bodelning 
hade skett. Regeringsförslaget byggde på en överenskommelse mellan 
bl.a. s och v, och grundade sig på en inomdepartemental utredning.155

152 Bet. 1989/90:JuU5, s. 16 f. Se det särskilda yttrandet s. 39 f.
153 Se lagrådets yttrande i bet. 1989/90:JuU5, s. 41 f.
154 Bet. 1989/90:JuU5, s. 16 f.
155 Se prop. 2002/03:70, s. 13 och Ds 2001:73.
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Brottsofferutredningens156 slutsats från år 1998 var att lagen fungerade 
relativt väl utifrån dess främsta syfte att hindra en person som redan hade 
förgripit sig på en annan person, att begå nya övergrepp eller allvarliga 
trakasserier. Lagen kompletterade straffrättsliga bestämmelser. Utred
ningen ansåg dock att besöksförbuden i större utsträckning borde anpas
sas efter parternas förhållanden, och särskilt om de hade gemensamma 
barn. Straffskalan behövde inte ändras, men överträdelser av förbud 
borde följas av ett mer ingripande förbud, och häktning övervägas vid 
upprepade överträdelser oberoende av tidigare brottslighet.157 Kvinno- 
våldskommissionen föreslog en försöksverksamhet med elektronisk över
vakning av män som inte respekterade besöksförbud. I början av år 1998 
fick BRÅ i uppdrag att undersöka de praktiska och tekniska förutsätt
ningarna att förena besöksförbud med förordnande om elektronisk över
vakning.158 Socialdemokraterna ansåg i början av år 2001 att det var 
nödvändigt att förbättra skyddet för kvinnor som utsattes för brott av 
närstående män, men hänvisade till BRÅ:s pågående utredning. Rege
ringen Persson hade dock för avsikt att förbättra dessa kvinnors skydd.159

I början av år 2003 ansåg s och v att kunskaperna om mäns våld mot 
närstående eller tidigare närstående kvinnor, samt vetskapen om att 
många barn for illa i dessa familjer, motiverade särskilda skyddsregler. 
Detta privata våld normaliserades och utgjorde ett vardagligt inslag i till
varon, men med hänsyn till rättsstatens krav var det otänkbart att frihets- 
beröva en presumtiv våldsverkare för att uppnå ett heltäckande skydd. 
Den som riskerade att utsättas för våld skulle dock inte tvingas att fly från 
det gemensamma hemmet, och barn skulle inte behöva växa upp i en 
våldsam miljö. Regeringen underströk att dess förslag om dels ett särskilt 
besöksförbud avseende gemensam bostad, dels ändringar i familjerättslig 
lagstiftning utgjorde en sammanhängande skyddskedja. Med detta avsågs 
att det allmänna skulle skydda den våldsutsatta personen i hennes bostad 
genom att förbjuda mannen att återvända dit från den tidpunkt då ett 
besöksförbud aktualiserades, till dess att bodelning och separation hade 
genomförts. Därigenom skulle bestämmelsens syfte att förebygga brott i 
en akut situation kunna uppfyllas.160

156 Utredningens uppdrag omfattade bl.a. att ur brottsoffersynpunkt undersöka tillämp
ningen av besöksförbudslagen samt eventuella effekter av höjningen av straffmaximum 
år 1990, se dir. 1995:94.
157 SOU 1998:40, s. 104 ff.
158 SOU 1995:60, s. 193 ff. och prop. 1997/98:55, s. 57.
159 Prop. 2000/01:79, s. 15 och s. 44.
160 Prop. 2002/03:70, s. 14 ff. och s. 38.
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Regeringen Persson ansåg att den inskränkning av rörelsefriheten som 
skulle följa av en bestämmelse om besöksförbud avseende bostad som 
brukades gemensamt, var väl förenlig med såväl grundlag som konven
tioner. För bestämmelsens tillämpning var det egalt om bostaden utgjor
de fast egendom som helt eller delvis ägdes av den som förbudet riktade 
sig mot, liksom om bostaden innehades med bostads- eller hyresrätt eller 
om den skulle ingå i en framtida bodelning eller inte. Bestämmelsen 
skulle omfatta samtliga personer som varaktigt levde tillsammans på 
samma adress, t.ex. vuxna barn och gamla föräldrar, flickor som utsattes 
för hedersrelaterat våld. Såväl homo- som heterosexuella förhållanden 
skulle omfattas av bestämmelsen. Förbudet skulle få meddelas om det 
fanns påtaglig risk för att den person som förbudet skulle omfatta, kunde 
komma att begå brott mot en sammanboende persons liv, hälsa, frihet 
eller frid. Med påtaglig risk avsågs att brottet kunde förväntas ske i nära 
anslutning till ett beslut om besöksförbud. Vid riskbedömningen var 
parternas relation av stor betydelse, liksom om mannen tidigare var lag- 
förd för brott mot kvinnan eller någon annan närstående person.161

En förutsättning för ett förbud skulle vara att detta vägde väsentligt 
tyngre än det intrång det innebar för den som träffades av förbudet. 
Regeringen fann att det var uppenbart att intresset av att skydda personer 
mot brott legitimerade rättsliga begränsningar av rörelsefriheten och 
rådigheten över bostaden. Viktiga faktorer vid denna proportionalitets- 
bedömning var allvarlighetsgraden i det befarade brottet, förbudets längd, 
om den potentiella våldsverkaren var ensam ägare till bostaden, arbetade 
i hemmet eller annars kunde få svårt att försörja sig till följd av förbudet. 
Vidare skulle den kränkta personen medverka till att den andra i rimlig 
utsträckning fick tillgång till personliga tillhörigheter. En lösning var att 
inte göra bestämmelsen tillämplig på uppenbart befogade kontakter, men 
regeringen ansåg att denna ordning inte garanterade tillgång till tillhörig
heterna, vilket kunde resultera i rättsförluster. Ett annat alternativ var att 
socialtjänsten ålades att hjälpa till. Regeringen valde i stället att lägga ett 
visst ansvar på den som skulle skyddas av förbudet, vilket skulle motverka 
att den som bodde kvar i bostaden vägrade att lämna ut personliga till
hörigheter till den andra personen.162

Såväl m som fp ansåg att lagförslaget var väl ägnat att förbättra det all
männas möjligheter att i första hand skydda och stödja utsatta kvinnor 
och barn i familjen.163 Partierna ansåg dock att det uttryckligen skulle

161 Prop. 2002/03:70, s. 29 ff. och s. 69 f.
162 Prop. 2002/03:70, s. 29 ff. och s. 70 f.
163 Bet. 2002/03:JuU17, s. 11.
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framgå att socialtjänsten skulle bistå parterna i fråga om tillgång till per
sonliga tillhörigheter.164 Partierna menade även att lagen borde komplet
teras med en bestämmelse om att den som ålades besöksförbud skulle 
fråntas nycklarna till bostaden under förbudets giltighetstid. De kriti
serade regeringsförslagets otillräcklighet ur ett barnperspektiv, och ansåg 
att det uttryckligen skulle anges som en försvårande omständighet vid 
proportionalitetsbedömningen att hemmavarande barn hade sett eller 
hört hot eller misshandel. Dessutom borde åklagaren vid prövning av ett 
besöksförbud alltid ta ställning till om det även skulle meddelas till skydd 
för hemmavarande barn.165 Folkpartiet menade att äganderättsförhållan
dena inte skulle beaktas vid proportionalitetsbedömningen, då det var 
irrelevant om ägaren under en kort tid inte kunde disponera sin bostad.166

Utskottet fann inte skäl att införa en särskild bestämmelse om barn 
som i familjen hade bevittnat hot eller våld, men att detta ändå borde ha 
betydelse. Proportionalitetsregeln krävde emellertid en generell utform
ning för att möjliggöra en lämplighetsbedömning med hänsyn till om
ständigheterna i det enskilda fallet. Bestämmelsen borde vidare ansluta 
till andra proportionalitetsregler i bl.a. RB och besöksförbudslagen, vilka 
vare sig var uttömmande eller med exempel angav skäl respektive intrång 
eller men. Åklagaren kunde dock när förutsättningar fanns besluta om 
besöksförbud i förhållande till hemmavarande barn. I likhet med fp och 
m ansåg utskottet att förbuds effektivitet skulle gagnas av att den som 
ålades ett förbud också fråntogs nycklarna eftersom denna person knap
past hade något berättigat intresse av att disponera dessa under förbuds- 
tiden. Det var dock inte berett att ta några initiativ med argumentet att 
ett omhändertagande av nycklar troligen krävde stöd i lag.167

Partierna var eniga om att när det kunde antas att ett besöksförbud 
avseende gemensam bostad skulle komma att meddelas, skulle den som 
förbudet avsåg vara skyldig att med eller utan tvång följa med till förhör. 
När detta avslutades skulle beslut om ett eventuellt förbud meddelas för 
att undvika ett säkerhetsmässigt glapp då personen skulle kunna åter
vända till bostaden. Lagrådet hade invänt att detta frihetsberövande, vil
ket fick antas ha till syfte att skilja på parterna i en akut situation, inte var

164 Se res. 2 i bet. 2002/03:JuU17, s. 25 £ och mot. 2002/03:Ju9 Johan Pehrson m.fl. 
(fp). Socialtjänstens bistånd skulle ske enligt 3:6 SoL om kontaktperson i personliga 
angelägenheter, och 5:11 SoL om stöd och hjälp till brottsoffer.
165 Se res. 2 i bet. 2002/03:JuU17, s. 25 £ och mot. 2002/03:Ju9 Johan Pehrson m.fl. 
(fp).
166 Se res. 1 i bet 2002/03:JuU17, s. 25 och mot. 2002/03:Ju9 Johan Pehrson m.fl. (fp).
167 Bet. 2002/03:JuU17, s. 13 £
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förenligt med Europakonventionen. Regeringen Persson uttalade dock 
att syftet var att säkerställa en bra utredning, och hade tydliggjort detta i 
lagtexten.168

Regeringen Persson ansåg att ingreppet i såväl den personliga friheten 
som den personliga integriteten till följd av förbudet, utgjorde en stark 
presumtion för rättsligt bistånd. Rättssäkerhetsskäl och RhjL:s otillräck
lighet motiverade att den som träffades av förbudet fick oinskränkt, och 
av det allmänna bekostad, rättslig hjälp i form av ett offentligt biträde. 
Detta kunde även gynna den kränkta eftersom biträdet kunde förmedla 
kontakter mellan parterna. Mot bakgrund av att ett förbud skulle komma 
att aktualiseras utan föreliggande brottsmisstanke, och förordnande av 
offentlig försvarare enligt RB inte var möjlig, var rättsligt bistånd särskilt 
viktigt. Detta skulle resultera i att den som föranledde ett förbud utan att 
göra något brottsligt, inte blev ansvarig för kostnaderna. Om i stället 
handlingen utgjorde brott som låg under allmänt åtal skulle reglerna om 
återbetalning av hela eller delar av kostnaden för den offentliga försvara
ren gälla. Regeringen ansåg att denna ekonomiska orättvisa fick tålas med 
hänsyn till förbudets starkt integritetskränkande inslag. Det offentliga 
biträdet skulle ha samma rättigheter som en offentlig försvarare, vilket 
motiverades av förbudens straffrättsliga inslag, liksom att prövningen av 
dessa skulle föregås av ett förundersökningslikt förfarande.169

Regeringen föreslog även att ett tidigare meddelat utvidgat besöksför- 
bud skulle kunna utsträckas geografiskt om det hade överträtts. Till följd 
av lagrådets invändning att det ur rättssäkerhetssynpunkt var betänkligt 
att en person som inte hade begått något brott skulle få vidkännas be
tydande inskränkningar, backade regeringen från sin uppfattning att för
budet inte skulle kräva någon överträdelse. Det särskilt utvidgade besöks- 
förbudet skulle omfatta ett eller flera områden i anslutning till de platser 
där den våldsutsatta personen bodde, arbetade eller annars brukade 
vistas. Förbudet skulle få meddelas endast om skälen för det, vägde 
väsentligt tyngre än den inskränkning av rörelsefriheten det förde med sig 
för den som ålades förbudet. Regeringen hade efter lagrådets invändning 
att området borde bestämmas i förhållande till var den skyddade perso
nen normalt befann sig, modifierat sitt tidigare förslag som avsåg viss 
kommun, ett område inom denna eller flera angränsande kommuner. 
Regeringen uttalade att det inte gick att utesluta att enskild till följd av ett

168 Se lagrådets yttrande i prop. 2002/03:70, s. 99 f. och regeringens uttalande i denna 
prop. s. 39 ff.
169 Prop. 2002/03:70, s. 44 ff.
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särskilt utvidgat besöksförbud skulle tvingas att byta bostad eller arbete, 
men att detta fick avgöras med tillämpning av proportionalitetsregeln.170

Folkpartiet ansåg att kravet på föregående överträdelse av ett tidigare 
meddelat förbud, borde medge att det särskilt utvidgade förbudet avsåg 
betydande områden vilka avgränsades utifrån brottsoffrets perspektiv. 
Det kunde gälla delar av en kommun eller flera kommuner, om det stod 
i proportion till förekommande hot och inskränkningen för förövaren. 
Partiet uttalade att den hotades rätt till ett naturligt mått av rörlighet 
stod främst vid proportionalitetsbedömningen, och att gärningsmannens 
rörelsefrihet inte fick skyddas på kvinnans bekostnad.171

Regeringsförslaget innehöll ingen straffskärpning eftersom regeringen 
var tveksam till om detta skulle medföra ökad trygghet för dem som skyd
dades av förbud. Dessutom utgjorde lagen ett komplement till straffrätts
liga och processuella regler, varför ett besöksförbud i sig aldrig kunde 
täcka enskilds skyddsbehov.172 Utskottet delade denna uppfattning. Det 
uttalade även att regeln om straffrihet vid ringa överträdelser, t.ex. kon
takter som inte framstod som uppenbart befogade men ursäktliga, var 
nödvändig för att undvika stötande konsekvenser.173 Moderaterna ansåg 
dock att ringa överträdelser borde straffas med böter för att inskärpa vik
ten av att förbud respekterades, och att endast fängelse skulle ingå i straff
skalan för normalbrottet.174 Även fp pläderade för en straffskärpning med 
argumentet att det ökade antalet överträdelser riskerade att undergräva 
förbudens syfte att värna kvinnors frihet och säkerhet. Liksom m ansåg fp 
att fängelse skulle utgöra den normala påföljden vid överträdelse.175 Både 
fp och m menade att anhållande och häktning skulle användas i större 
utsträckning vid upprepade fall av överträdelser, eftersom risken för åter
fall i brottslighet var dokumenterad i dessa fall.176

I fråga om eventuell intensivövervakning med elektronisk kontroll av 
besöksförbud uttalade regeringen att tekniken förde med sig oacceptabla 
inskränkningar för den som skulle övervakas. Denna uppfattning grun
dade sig på BRÅ:s slutsatser om den försöksverksamhet som hade bedri-

170 Prop. 2002/03:70, s. 26 ff.
171 Se res. 3 i bet. 2002/03:JuU17, s. 26 f., mot. 2002/03:Ju364 Lars Leijonborg m.fl. 
(fp) samt mot. 2002/03:Ju9 Johan Pehrson m.fl. (fp).
172 Prop. 2002/03:70, s. 52 f.
173 Bet. 2002/03:JuU17, s. 21 f.
174 Se res. 7 i bet. 2002/03:JuU17, s. 29 samt mot. 2002/03:Ju7 Beatrice Ask m.fl. (m) 
och mot. 2002/03:Ju250 Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m).
175 Se res. 6 i bet. 2002/03:JuU17, s. 30 samt mot. 2002/03:Ju234 Johan Pehrson m.fl. 
(fp)-
176 Se res. 9 i bet. 2002/03:JuU17, s. 30.
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vits i Sverige. Å ena sidan ansågs tekniken vara mycket tillförlitlig, å andra 
sidan var utrustningen bristfällig och utgjorde inte ett tillförlitligt skydd 
för kvinnor. Regeringen menade att frågan borde anstå tills tekniken hade 
förbättrats.177 Utskottsmajoriteten instämde i detta, men var positivt 
inställd till ett framtida system för övervakning av meddelade besöksför- 
bud.178 Folkpartiet och moderaterna ansåg dock att tekniken var tillför
litlig och att förbudens efterlevnad skulle övervakas, vilket markant skulle 
öka tryggheten för dem som skyddades av besöksförbud.179 Ett flertal 
s-kvinnor påtalade att en del män som verkställde fängelsestraff utanför 
anstalt för begångna vålds- eller sexualbrott genom intensivövervakning 
med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, angrep den kvinna som hade polis
anmält övergreppet. Motionärerna framhöll att teknikutveckling med 
avseende på elektronisk övervakning borde prioriteras, för att ur kvinnans 
synvinkel åstadkomma ett mer säkert övervakningssystem.180

11.4.4 Partiernas positioner och argument
De drivande krafterna bakom besöksförbudslagens införande var således 
m, v och fp samt kvinnliga socialdemokratiska riksdagsledamöter. Social
demokraterna föreställde sig att besöksförbud skulle tillämpas i få fall. 
Folkpartiet utmärkte sig genom kravet på att beslut om besöksförbud, 
med hänsyn till rättssäkerhetsintresset skulle fattas av domstol. Vänster
partiets uppfattning skilj de sig från fp och m främst genom att det förutom 
åtgärder inom rättsväsendet, också betonade att brottsoffrens intresse 
skulle mötas inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Samma partier, dvs. fp, m och v, drev år 1990 igenom ett slopande av 
kravet på åtalsangivelse vid överträdelse av besöksförbud och en skärp
ning av straffet vid överträdelser. Först i samband med 2003 års lagstift
ningsärende övergav s sin tidigare något motsträviga hållning till rättsligt 
stöd, genom uppfattningen om att det inte längre enbart var samhällets 
reguljära organ som skulle erbjuda brottsoffer skydd. Både fp och m ville 
i olika avseenden gå längre än s och v, bl.a. genom att införa en bestäm
melse om att hemmavarande barn som hade bevittnat eller hört hot eller 
misshandel, skulle utgöra en försvårande omständighet vid proportiona-

177 Prop. 2002/03:70, s. 64 ff.
178 Bet. 2002/03:JuU17, s. 20.
179 Se res. 6 i bet. 2002/03:JuU17, s. 28 f. och mot. 2002/03:Ju7 Beatrice Ask m.fl. (m), 
2002/03:Ju9 Johan Pehrson m.fl. (fp), 2002/03:Ju234 Johan Pehrson m.fl. (fp), 
2002/03:Ju364 Lars Leijonborg m.fl. (fp), 2002/03:Ju369 Beatrice Ask m.fl. (m) samt 
mot. 2002/03:A313 Anders G Högmark m.fl. (m).
180 Mot. 2002/03:Ju289 Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s).
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litetsbedömningen angående besöksförbud avseende gemensam bostad. 
Partierna menade också att åklagare alltid vid denna typ av förbud skulle 
ta ställning till besöksförbud avseende hemmavarande barn. Dessa partier 
krävde att den som träffades av ett besöksförbud för gemensam bostad, 
under förbudstiden skulle fråntas nycklarna. Detta motsatte sig s och v 
med hänvisning till legalitetsargumentet, dvs. att bestämmelsen krävde 
stöd i lag. Såväl fp som m argumenterade för en straffskärpning vid över
trädelse av besöksförbud samt elektronisk kontroll av utfärdade förbud. 
I det senare kravet instämde några socialdemokratiska riksdagskvinnor.

11.5 Skydd på folkbokföringsmässig grund
11.5.1 1991 års lagstiftningsärende
Genom 1991 års lagstiftningsärende infördes lagen (1991:483) om fin
gerade personuppgifter och en ny folkbokföringslag (1991:481).181 Den 
senare reglerade möjligheterna att vid flyttning behålla en inaktuell adress 
genom särskild folkbokföring eller kvarskrivning. Syftet var förhindra 
användning av folkbokföringsuppgifter för att lokalisera och utsätta per
soner för hot, våld eller trakasserier. Regeringen Carlssons förslag grun
dade sig på 1983 års folkbokföringskommittés betänkande.182

Skatteutskottet betonade våren 1990 att en bestämmelse om byte av 
identitet för misshandlade kvinnor, måste utformas så att dessa kunde 
känna verklig trygghet.183 Regeringen föreslog att en bestämmelse om 
särskild folkbokföring skulle införas med innebörd att den verkliga 
bostadsorten eller adressen inte framgick av vanliga folkbokföringsregis- 
ter, samt att personer som utsattes för allvarliga hot i speciella fall skulle 
få använda fingerade personuppgifter. Skattemyndigheten skulle få fatta 
beslut om kvarskrivning om det fanns särskild anledning att anta att en 
person kunde bli utsatt för allvarlig eller upprepad brottslighet, förföljd 
eller på annat sätt trakasserad. Hotet skulle kunna komma från en känd 
person, t.ex. en tidigare familjemedlem, men även från oidentifierade 
personer. För att den särskilda folkbokföringen skulle få avsedd effekt

181 Den nya folkbokföringslagen tillkom som en följd av riksdagens principbeslut år 
1987 om ny organisation av folkbokföringen, se rskr 1987/88:2, SkU 1987/88:2 och 
prop. 1987/88: 158.
182 Kommittén fick genom tilläggsdir. i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som för
hindrade att någon med hjälp av personnummer letade rätt på en person för att utöva 
våld, hot och trakasserier, se dir. 1989:64 och SOU 1990:50.
183 Bet. 1989/90:SkU33.
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skulle även familjemedlemmar som flyttade med den utsatta personen 
kunna kvarskrivas. Regeringen förutsåg komplikationer om den person 
som hotade eller trakasserade var vårdnadshavare till ett barn som bodde 
med den förföljda personen. I dessa fall skulle barnet kunna kvarskrivas 
på ansökan av endast en av vårdnadshavarna. Den särskilda folkbok
föringen skulle även kunna tillämpas för parter i rättegång, målsägande 
och rättsväsendets personal.184

Regeringen ansåg att kvarskrivning i de flesta fall skulle utgöra ett till
räckligt skydd för dem som utsattes för allvarliga hot, medan fingerade 
personuppgifter var en sista utväg som skulle prövas av domstol. Denna 
möjlighet skulle kräva en uppenbar risk för att en person skulle bli utsatt 
för särskilt allvarlig brottslighet som riktade sig mot dennas liv, hälsa eller 
frihet och att skydd inte kunde uppnås på annat sätt. I fall ett barn bodde 
med den hotade personen måste även barnets personuppgifter ändras, 
och barnets rätta familjerelationer döljas. Om hotet kom från barnets 
andra vårdnadshavare skulle ansökan kunna göras av endast den ena 
vårdnadshavaren. Förfarandet med fingerade personuppgifter skulle inte 
innebära att personuppgifterna ändrades rättsligt, utan endast att perso
ner för viss tid registrerades med andra uppgifter i folkbokföringen.185

Skatteutskottet, liksom även konstitutionsutskottet, ansåg att rege- 
ringsförslaget utgjorde en väl avvägd lösning på ett svårt problem.186 

Enskilda riksdagsledamöter krävde dock bl.a. en garanti för hotade och 
förföljda kvinnor att få byta personnummer om de så önskade.187 Lagrå
det däremot förutsåg möjliga problem inom snart sagt alla rättsområden 
till följd av fingerade personuppgifter. Den som skyddades skulle garde
ras mot rättsförluster till följd av att denna person inte kunde nås och få 
tillfälle att bevaka sin rätt i den riktiga identiteten, samtidigt som det 
måste förhindras att personen undandrog sig skyldigheter eller re
striktioner. Lagrådet kritiserade regeringens knapphändiga behandling 
av vilka rättsverkningar som skulle följa av fingerade personuppgifter, 
och underströk att förfarandet måste utnyttjas ytterst restriktivt med 
hänsyn till risken för rättsförluster för den skyddade och för andra.188

184 Prop. 1990/91:153, s. 115 ff.
185 Prop. 1990/91:153, s. 118 ff.
186 Bet. 1990/91:SkU28, s. 87 samt yttrande 1990/91:KU6y.
187 Mot. 1990/91:Sk906 Birgit Henriksson m.fl. (m), 1990/91:Ju226 Birgit Henriksson 
(m), 1990/9l:Sk903 Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m) och mot. 1990/9l:Ju822 Ann- 
Cathrine Haglund (m).
188 Se lagrådets yttrande i prop. 1990/91:153, s. 198 f.
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11,5.2 1998 års lagstiftningsärende
Genom 1998 års lagstiftningsärende samordnades förutsättningarna för 
kvarskrivning med besöksförbudsreglerna. Samtidigt mildrades, beträf
fande fingerade personuppgifter, kraven på brottslighetens svårhetsgrad 
respektive risken för förföljelse.189

I november år 1997 och under lagstiftningsärendet uttalade regeringen 
Persson att det fanns skäl att i lag reglera förfarandet med sekretessmar
kering i folkbokföringsregistret, men att detta krävde ytterligare över
väganden och var en uppgift för Brottsofferutredningen.190 Majoriteten 
i skatteutskottet delade denna uppfattning.191 Moderaterna förordade 
dock en lagreglering utan att invänta utredningens betänkande. Partiet 
ansåg att registrering av sekretessmarkering måste ges en fastare struktur, 
eftersom en analog tillämpning av reglerna om hemligstämpling var 
otillräcklig.192

Brottsofferutredningen uttalade i mars år 1998 att en lagreglering 
skulle medföra att den som begärde, men inte beviljades, sekretessmar
kering kunde överklaga beslutet och att detta skulle främja en enhetlig 
rättstillämpning. Utredningen ansåg emellertid att inget av dessa skäl 
hade någon tyngd ur brottsoffersynpunkt. Den som fick avslag kunde 
återkomma med en begäran, och en enhetlig rättstillämpning kunde vara 
svår att uppnå med hänsyn till att det gällde fall med olika personliga 
omständigheter. Eftersom en sekretessmarkering endast var en icke bin
dande varningssignal vid sekretessprövningen, menade utredningen att 
inget skulle vinnas med en överklagandemöjlighet. Problemet bestod i 
en alltför generös tillämpning och att en obefogad markering inte kunde 
överklagas. Med detta lämnade utredningen frågan.193

Regeringsförslaget innebar angående kvarskrivning att kravet på att 
den förväntade brottsligheten skulle vara allvarlig eller upprepad skulle 
tas bort, samt att det tidigare kravet på trakasserier skulle ersättas av ett 
krav på allvarliga trakasserier. Ändringarna utgjorde inte någon skärpning 
utan en samordning med vad som gällde för besöksförbud. Kvarskrivning 
skulle i likhet med besöksförbud kunna medges vid brott som riktade sig 
mot en tredje person. För bestämmelsens tillämpning krävdes inte tidi
gare brott, och inte heller begångna trakasserier.194 Beträffande fingerade

189 SFS 1997:988. SOU 1996:68 låg till grund för regeringsförslaget.
190 Prop. 1997/98:9, s. 36.
191 Bet. 1997/98:SkU5. Samma bedömning gjorde KU, se 1997/98:KU6y.
192 Se res. 1 i bet. 1997/98:SkU5, s. 41 f. och mot. 1997/98:Skl4 Gun Hellsvik 
m.fl. (m).
193 SOU 1998:40, s. 328 f.
194 Prop. 1997/98:9, s. 44 ff. och s. 113 f.
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personuppgifter menade regeringen att ett krav på särskilt allvarlig brott- 
lighet kunde leda till en onödigt sträng tillämpning, varför det fanns skäl 
att sänka nivån till allvarlig befarad brottslighet. Medgivanden av finge
rade personuppgifter borde ske restriktivt, men prövningen fick inte vara 
alltför koncentrerad till frågan om brottets straffvärde. Vid upprepad 
brottslighet skulle ett lägre straffvärde än 6—8 månaders fängelse kunna 
godtas. Tidigare brottslighet mot den som begärde skyddsåtgärden skulle 
inte vara tillräcklig, utan det skulle krävas att det fanns risk för ytterligare 
förföljelser. Tidigare brottslighet skulle dock inte heller vara nödvändig 
för ett medgivande. Detta kunde vara fallet när det samtidigt pågick 
en polisutredning. Det tidigare kravet på att brottsligheten skulle vara 
uppenbar skulle utgå.195

Samtliga partier delade regeringens uppfattning angående kvarskriv- 
ning och fingerade personuppgifter.196 Oenighet uppkom i stället i fråga 
om staten skulle ersätta merkostnader för personer med fingerade perso- 
nuppgifter, vilket Brottsofferutredningen senare fann rimligt eftersom 
identitetsbyte var ett uttryck för samhällets misslyckande.197 Regeringen 
Perssons lagförslag innehöll inget förslag i denna fråga. Regeringen kon
staterade dock att även kvarskrivning och sekretessmarkering kunde 
åsamka berörda personer kostnader.198 Moderaterna ansåg att frågan 
om ersättning till personer med skyddade identiteter skulle utredas. 
Särskilt gällde detta personer som vittnade i brottmål, där samhället hade 
ett starkt intresse av att fallen klarades upp.199 Majoriteten i justitie- 
utskottet ifrågasatte bärigheten i regeringens resonemang och ansåg att 
ett statligt ansvar borde övervägas beträffande dem som drabbades av 
förföljelse efter att ha uppfyllt den i RB sanktionerade vittnesplikten.200

Regeringsförslaget innebar även att RPS, som hade stor sakkunskap 
på området, i större utsträckning skulle kunna avslå framställningar om 
fingerade personuppgifter. Detta skulle innebära ett undvikande av situa
tioner där RPS i ansökningen till domstol samtidigt avstyrkte det be
gärda medgivandet. En framställning skulle få avslås om det inte var san
nolikt att rätten skulle komma att medge fingerade personuppgifter.201 
Utskottsmajoriteten delade denna uppfattning202 Moderaterna ansåg dock

195 Prop. 1997/98:9, s. 56 ff. och s. 110.
196 Se bet. 1997/98:SkU5.
197 SOU 1998:40, s. 320 ff.
198 Prop. 1997/98:9, s. 68 f.
199 Mot. 1997/98:Skl4 Gun Hellsvik m.fl. (m).
200 Yttrande 1997/98:JuU3y. Samma bedömning gjorde SkU, se bet. 1997/98:SkU5, 
s. 35. Beträffande sanktionerad vittnesplikt, se 36:7 och 36:21 RB.
201 Prop. 1997/98:9, s. 62 ff.
202 Bet. 1997/98:SkU5.
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att denna ordning riskerade att få alltför långtgående konsekvenser för 
enskildas möjligheter att få en ansökan prövad av domstol, varför ett 
avslag från RPS:s sida borde kräva att det framstod som uppenbart att 
rätten inte skulle medge ansökan.203

11.5.3 Partiernas positioner och argument
Frågor om skydd på folkbokföringsmässig grund präglas av stor enighet 
bland partierna. Partiernas samstämmighet i samband med 1991 års 
lagstiftningsärende om kvarskrivning och fingerade personuppgifter kan 
tolkas som att brottsofferperspektivet hade slagit igenom hos samtliga 
partier. En annan tolkning är att partierna inte betraktar skydd på folk
bokföringsmässig grund som ingrepp i någon annan persons rättssfär. 
Hos m fanns en antydan att beträffande fingerade personuppgifter gå 
längre. Även i samband med 1998 års lagstiftningsärende var enigheten 
stor. Moderaterna avvek dock från denna samsyn med bl.a. krav på stat
lig ersättning till personer med fingerade personuppgifter.

11.6 Sammanfattning
Brottsofferfrågor hamnade i fokus till följd av bl.a. kvinnorörelsens arbete 
för att förhindra våld mot kvinnor. Fram till år 1978 begränsade sig 
samtliga partiers uppfattning om brottsoffer till ekonomiska frågor. Där
efter gick utvecklingen mot att betrakta brottsofferfrågor ur ett vidare 
perspektiv, där diskussionen i mitten av 1980-talet främst gällde om 
brottsoffer var betjänta av rättsligt bistånd eller annat stöd och hjälp. Här 
positionerade sig fp och v och framhöll det rättsliga stödets betydelse, 
medan s betonade socialtjänst, hälso- och sjukvård etc. En explicit upp
fattning i frågan uttryckte m år 1988 när partiet pläderade för brotts
offers rätt till rättslig hjälp i samband med rättegång. Den här partikon
stellationen med fp, v och m blir ännu tydligare om man beaktar att 
dessa partier samma år drev igenom besöksförbudslagen. Beträffande 
ekonomisk ersättning var dock partierna, inklusive s, överens.

Den nyss nämnda partikonstellationen med fp, v och m blev än mer 
tydlig när det för lagstiftning ovanliga förfarandet inträffade år 1990, att 
utskottet självt upprättade ett lagförslag och drev igenom ett slopande av 
kravet på åtalsangivelse vid överträdelse av besöksförbud, samt en skärp
ning av straffet vid överträdelser. Detta kan inte tolkas på annat sätt än

203 Se res. 4 och res. 5 i bet. 1997/98:SkU5, s. 43 f. samt mot. 1997/98:Skl4 Gun Hells- 
vik m.fl. (m).
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att socialdemokraterna kördes över. Året därpå var det återigen fp, v och 
m som drev igenom en utvidgning av rätten till målsägandebiträde till 
att gälla samtliga sexualbrott. Alla partierna uppvisade emellertid stor 
enighet i frågan om kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

När målsägandebiträdets behörighet år 1994 vidgades till att även 
omfatta att ta till vara målsägandens intressen då en skadeståndstalan 
hade avskilts från ett brottmål, stod återigen fp, v och m på samma sida. 
Socialdemokraterna befarade att detta skulle rubba principen om likstäl
lighet mellan parterna i en process. I frågan om den nyinrättade brotts
offerfondens finansiering stod dock s och v på den ena sidan, och fp och 
m på den andra.

När förutsättningarna för kvarskrivning samordnades med reglerna 
om besöksförbud och kraven för fingerade personuppgifter mildrades år 
1998 rådde i princip samma stora enighet bland partierna som när frå
gan om skydd på folkbokföringsmässig grund var uppe till behandling år 
1991. Moderaterna utmärkte sig dock genom kravet på statlig ersättning 
till dem som tvingades ha fingerade personuppgifter.

I samband med att rätten till målsägandebiträde ytterligare utvidgades 
år 2001 uppstod nya konstellationer där s, fp och v intog liknande stånd
punkter om socialtjänstens ansvar för brottsoffer. Moderaterna ansåg att 
socialtjänstens insatser var av mindre betydelse, och betonade i stället 
familjens betydelse som det främsta stödet. En annan skiljelinje gällde 
rättsväsendets bemötande av brottsoffer. I denna fråga framhöll s, v och 
fp betydelsen av kunskap och förändrade attityder. Moderaterna menade 
att det mer handlade om att öka antalet poliser och även i övrigt anslå mer 
resurser till rättsväsendet.

Lagstiftningsärendet år 2002 om brottsskadeersättning präglades av 
relativt stor samsyn hos partierna. Moderaterna och folkpartiet ville dock 
införa mer generösa ersättningsmöjligheter jämfört med övriga partier. 
Moderaterna krävde även att offer för ekonomisk brottslighet skulle ges 
förbättrade möjligheter till ersättning, medan övriga partier inte ansåg 
att de sociala och humanitära skälen var tillräckligt starka för en sådan 
lagändring. Partiernas uppfattningar var även år 2003, då de mer ingri
pande besöksförbuden infördes, relativt samstämmiga. Både fp och m 
ville dock gå längre genom att ta bostadsnycklarna från den person som 
omfattades av ett förbud avseende gemensam bostad. Dessa partier ansåg 
vidare att utfärdade förbud skulle övervakas elektroniskt.
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AVDELNING III -
RÖRELSER OCH MÖNSTER 

I DEN RÄTTSPOLITISKA 
DIMENSIONEN





12 Partiernas rättspolitik

I detta kapitel analyseras de tre frågekomplexen ur ett rättsvetenskapligt, 
respektive ett statsvetenskapligt perspektiv. Denna åtskillnad motiveras 
av att jag i 12.1 främst vill lyfta fram hur partiernas argumentation för
håller sig till de rättsliga principer de själva har angett som centrala, 
medan jag i avsnitt 12.2 fokuserar på den mer statsvetenskapliga frågan 
om respektive partis rörelser. I det avslutande avsnittet 12.3 görs en tvär
vetenskaplig analys av de mönster som kan skönjas i den rättspolitiska 
dimensionen.

12.1 Ett rättsvetenskapligt perspektiv
Som tidigare har nämnts utgår de tre frågekomplexen som har behand
lats i denna avhandling från de skydds- och rättstillgänglighetsprinciper 
vilka kommer till uttryck i konstitutionen. Legaliseringen av hemliga straff- 
processuella tvångsmedel innebär vanligen att konstitutionens integritets- 
skydd för individer genombryts vilket motiveras av intresset av en effektiv 
brottsbekämpning. Statlig rättshjälp utgår från principen om allas likhet 
inför lagen och aktualiserar frågor om rättstillgänglighet och dennas om
fattning. RF innehåller vidare en rad stadganden som direkt syftar till att 
garantera att statens åtgärder mot gärningsmän uppfyller rättsstatliga 
krav. Frågan om skydd och stöd till brottsoffer har en indirekt konstitutio
nell koppling genom att den utgör den andra sidan av statens bekämp
ning av brott, och även en andra sida av den straffrättsliga regleringen 
med sanktioner mot brott.

12.1.1 Strafifprocessuella tvångsmedel
Det råder inget tvivel om att statens användning av straffprocessuella 
tvångsmedel samtidigt innebär att individers integritet kränks. På 1930- 
talet talades om att tvångsmedelsanvändning innebar ingrepp i enskilda 
rättigheter av högsta värde såsom personlig frihet, rätt till hemfrid och
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kroppslig integritet.1 Meningarna har dock varit delade om hur omfat
tande kränkningarna verkligen är till följd av användning av olika tvångs
medel. Tvångsmedelskommittén uttalade i början av 1980-talet att hugg
ning på ett helt annat sätt än hemlig teleavlyssning avslöjade enskildas 
privatliv. Åtminstone gällde detta under en längre tids användning. Vid 
ungefär samma tidpunkt menade Narkotikakommissionen att huggning 
innebar en mer total kontroll jämfört med hemlig teleavlyssning. En lik
nande ståndpunkt intog 1979 års särskilda juristkommission. Den be
dömde att buggning var ett betydligt mer djupgående ingrepp i den per
sonliga integriteten och mer svårkontrollerad i jämförelse med andra 
tvångsmedel samt att användning av buggning kunde utgöra grogrunden 
för en misstro mot polis och andra myndigheter. SÄPO-kommittén 
ansåg i början av 1990-talet att buggning till sin natur var ägnad att 
medföra större risker för omfattande kränkningar än exempelvis hemlig 
teleavlyssning. Buggningsutredningen ansåg år 1998 att buggning tvek
löst var starkt integritetskränkande, särskilt med hänsyn till att dess effek
tivitet var avhängig en i rumsligt hänseende obegränsad användning samt 
en rätt för polisen att göra intrång för att utplacera teknisk utrustning. 
Utredningen menade dock att metoden generellt sett inte var mer integri
tetskränkande än hemlig teleavlyssning, men att buggning framstod som 
något mer integritetskränkande i många konkreta situationer till följd av 
dess mer totala och kontinuerliga kontroll av samtal och annat.2

Mot bakgrund av att lagstiftningsärenden om straffprocessuella tvångs
medel i princip har varit konstant aktuella ända sedan Integritetsskydds- 
kommitténs arbete på 1960-talet, är det märkligt att integritetsaspekten 
inte på långt när har ägnats samma uppmärksamhet som statens behov 
av effektiva metoder. I regeringens senaste direktiv utsägs dock att frågan 
har diskuterats med mer eller mindre hög intensitet sedan mitten av 
1960-talet och att den har övervägts noggrant vid varje särskilt lagstift- 
ningstillfälle.3 Frågan har visserligen varit aktuell under lång tid, men 
min undersökning visar att integritetsöverväganden i samband med 
lagstiftningsärenden om straffprocessuella tvångsmedel först mot slutet 
av 1990-talet fick en framskjuten plats. Dessutom har ingen utredning 
haft i uppdrag att överväga integritetskränkande lagstiftnings totala bety
delse för, och inverkan på, enskildas integritet. Narkotikakommissionen 
kom till slutsatsen att även om buggning skulle bedömas utgöra ett mindre

1 Prop. 1931:80, s. 110 f. och särskilda utskottets utlåtande 1931 nr 1, s. 22 och s. 44 f.
2 Ds Ju 1981:22, s. 47, Polisens insatser mot narkotikan 1983, s. 79, Ds Ju 1980:2, s. 32, 
SOU 1990:31, s. 135 och SOU 1998:46, s. 339 ff.
3 Dir. 2004:51.
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ingrepp i enskildas integritet så vore resultatet av en legalisering en avse
värd ökning av summan av integritetshot. Under efterkrigstiden och för 
lång tid framåt saknades överväganden om integritet eller så utgjorde 
dessa endast en liten del i olika lagstiftningsärenden. Direktivet från år 
2004 med uttalanden om att svensk rätt först med Europakonventionen 
fick någon allmän bestämmelse om skydd för den personliga integriteten 
bekräftar närmast slutsatsen att frågan inte har tillmätts någon större 
betydelse. Tiden innan den allmänna regleringen av tvångsmedel i RB 
präglas av en närmast total avsaknad av överväganden om individens 
intresse av integritetsskydd. I samband med 1933 års, 1939 års och 1940 
års lagar fanns inte individens intresse med i lagstiftningssammanhang. 
Detsamma kan sägas vara fallet efter det andra världskriget.

Det kan tyckas att frågan om integritet borde ha stått i centrum under 
1960-talet när Integritetsskyddskommittén hade i uppdrag att ge förslag 
på integritetsskyddande lagstiftning. Det paradoxala med denna utred
ning var att den uttalade sig positivt om en legalisering av buggning, 
samtidigt som den hade att utreda förutsättningarna för att förbättra ett 
i det närmaste obefintligt integritetsskydd. Kommitténs arbete bör ses i 
ljuset av att Nordiska rådet vid denna tid hade gett rekommendationer 
om ett effektivt skydd för privatlivet och enhetliga verkningar av nor
diska regler om personregister. Rådet betonade också vikten av enhetliga 
värderingar samt lagstiftning beträffande skyddet för den personliga 
integriteten.4 Möjligen är detta en förklaring till den styvmoderliga be
handlingen av integritetsfrågan. Det var mer strävanden mot nordisk 
enhetlighet som stod i förgrunden än individers skydd. Lagstiftningen 
om ett förbud mot buggning hade dock ett totalt parlamentariskt stöd.

En annan omständighet av betydelse för överväganden om integritet 
är att integritetshoten under 1960- och 1970-talen ansågs komma från 
mindre nogräknade personer. Partierna befarade att enskilda genom att 
använda den lättillgängliga tekniska övervakningsapparaturen skulle 
utgöra ett hot mot andra enskilda personers integritet. I samband med 
1989 års lagstiftningsärende var det i stället enbart staten som genom sin 
brottsbekämpning ansågs utgöra ett hot mot privatpersoner i detta av
seende. Det framkom i vart fall inte någon uppfattning om att enskilda 
skulle utgöra ett hot mot andra enskildas integritet. Det verkar vidare 
som om det bestämmande för bedömningen av ett tvångsmedels ingrepp 
i enskildas integritet till stor del har varit avhängig polisens uppfattning i 
frågan. Om polisen har ansett att exempelvis buggning skall legaliseras så

4 Lagstiftning om skydd mot avlyssning med teknisk apparatur hade redan införts i 
Danmark, Finland och Norge. Prop. 1975:19, s. 20 ff. och s. 79.
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har också integritetskränkningar till följd av detta ansetts vara accep
tabla. Det kan därför sägas att lagstiftningsärenden allmänt har lidit brist 
på självständiga intresseavvägningar av motstående intressen.

I samband med 1989 års lagstiftningsärende uttalade utskottet explicit 
att dess ställningstagande mot buggning endast gällde den aktuella tid
punkten. Det var inte ändamålsenligt med ett riksdagsuttalande om 
framtida ställningstaganden. Detta öppnade för en annan ståndpunkt i 
relativ närtid. Utskottet hänvisade dock samtidigt till Narkotikakommis
sionens uppfattning från år 1982 om att det måste finnas en gräns för 
vilka tvångsmedel samhället är berett att använda mot enskilda medbor
gare. Uppfattningen som drevs av kommissionen var att stora värden 
äventyrades om samhället successivt flyttade fram sin toleransgräns för 
tvångsmedelsanvändning. Utskottet betonade den demokratiska vikten 
av ett fortgående samtal om enskildas integritet i förhållande till myndig
heterna. Utskottet befarade att en minskad vaksamhet i denna fråga 
kunde leda till en avtrubbning av den allmänna rättsuppfattningen om 
att integritetskränkningar var acceptabla endast i undantagsfall.5

Genom 1989 års lagstiftningsärende utvidgades tillämpningsområdet 
för hemlig teleavlyssning respektive hemlig teleövervakning. Det är först 
i samband med detta lagstiftningsärende som avvägningen mellan effek
tiv brottsbekämpning och enskildas integritetsskydd ägnas ett större 
intresse. Socialdemokraterna ansåg att intresset av effektiv brottsbekämp
ning alltid vägde tyngre än enskilds intresse av integritetsskydd beträf
fande brott med ett minimistraff på två års fängelse. Denna uppfattning 
delades vid denna tid av såväl m som fp. Generellt kom dessa tre partier 
också till slutsatsen att intresset av brottsbekämpning vägde tyngre än 
individens integritetsintresse, och att betänkligheter ur integritetssyn- 
punkt inte hade samma tyngd vid hemlig teleövervakning som vid hem
lig teleavlyssning. Partierna godtog därför hemlig teleövervakning vid 
utredning av brott med minimistraff om sex månaders fängelse, narko
tikabrott och varusmuggling av narkotika som inte var att anse som grov 
samt förbrott till brott med minst två års fängelse i straffskalan. För hem
lig teleavlyssning skulle det dock krävas att det gällde ett brott med minst 
två års fängelse i straffskalan. Vänsterpartiet ansåg att hemlig teleavlyss
ning var ett så ingripande tvångsmedel att det inte skulle tillåtas generellt 
beträffande förbrott till brott som grundade rätt till avlyssning, utan 
enbart vid misstanke om förbrott beträffande grovt narkotikabrott och grov 
varusmuggling av narkotika. Partiet ansåg att hemlig teleövervakning 
vanligen innebar en lindrigare integritetskränkning jämfört med hemlig

5 Se avsnitt 7.3 och bet. JuU 1984/83:12, s. 17 ff.
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teleavlyssning, men att metoderna ibland var jämförliga varför förutsätt
ningarna skulle vara desamma. Vänsterpartiet accepterade däremot en 
särreglering avseende grovt narkotikabrott eller grov varusmuggling av 
narkotika. Partiet ägnade i jämförelse med övriga partier intresseavväg
ningen och integritetsskyddet större uppmärksamhet. Vänsterpartiet var 
också mer selektivt i meningen att partiet tillmätte samhällsintresset olika 
stor vikt beroende på brottstyp.

Socialdemokraterna motsatte sig en legalisering av dold kameraöver
vakning som partiet menade var oförsvarlig och djupt integritetskrän- 
kande. I och med detta lagstiftningsärende nyanserades bedömningarna 
av integritetskränkningar till följd av tvångsmedelsanvändning genom att 
bedömningarna blev olika beroende på om det gällde potentiellt skyldiga 
eller misstänkta och individer vilkas integritet kränktes utan att de var 
misstänkta för brott. Fastän samtliga partiers överväganden med avseen
de på integritetsaspekterna var få gavs dock integritetsaspekten stor tyngd 
beträffande oskyldiga eller ovidkommande personer. Exempelvis avstod s 
ifrån att föreslå att avlyssning skulle få ske av en telefon som inte innehades 
och inte heller huvudsakligen användes av den misstänkte. Ståndpunkten 
motiverades med risken för att för utredningen helt ovidkommande per
soner skulle komma att kränkas. Med samma argument avvisade partiet 
hemlig teleavlyssning redan vid en lägre misstankegrad. Om dessa tredje 
mans intressen var samtliga partier eniga, även om v mer än övriga häv
dade enskildas integritetsskydd i nu aktuellt avseende.

I 1989 års lagstiftningsärende ansåg endast v att offentliga ombud 
skulle införas i tvångsmedelsärenden. Övriga partier motsatte sig detta 
och ansåg att domstolens prövning utgjorde en tillräcklig rättssäkerhets- 
garanti. Effektivitetsaspekten stod i förgrunden och s, m och fp menade 
att ett tvåpartsförfarande riskerade att fördröja handläggningen. Utred
ningen om telefonavlyssning ansåg i mitten av 1970-talet att vad som 
hade framkommit i samband med hemlig teleavlyssning inte fick använ
das för utredning av annan brottslighet än den som hade legat till grund 
för avlyssningsbeslutet.6 I samband med 1989 års lagstiftningsärende 
ifrågasatte v om det var förenligt med grundlagen att utan direkt lagstöd 
använda avlyssnat material för annat ändamål än det som hade föranlett 
avlyssningstillståndet. Övriga partier menade att överskottsinformation 
skulle få användas och betonade att en lagreglering om hur och i vilken 
mån skulle innebära nackdelar för samhällsintresset.

Vid 1996 års lagstiftningsärende såg s en legalisering av hemlig kamera
övervakning närmast som självklar och hävdade med emfas samhällets 
intresse av effektiv brottsbekämpning. Denna uppfattning delades av m.

6 SOU 1975:95, s. 105 ff.
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Vänsterpartiet intog den motsatta ståndpunkten och accepterade inte 
tvångsmedlet i något sammanhang. Partiet menade att integritetskränk- 
ningar till följd av dold kameraövervakning och huggning var jämför
bara. Partiet ifrågasatte tvångsmedlets förenlighet med RF och Europa
konventionen. Folkpartiet ansåg att övervakning av en plats där den 
misstänkte kunde antas komma att uppehålla sig, innebar en alldeles för 
svag anknytning mellan den misstänkte och den plats som skulle över
vakas. Detta innebar så stora risker för tredje mans integritetsintressen 
att fp inte kunde acceptera en legalisering. Partiet hävdade starkt dessa 
personers integritetsskydd.

Frågan om en legalisering av buggning har i mångt och mycket hand
lat om behov och effektivitet. Om det har ansetts finnas ett behov och 
metoden har bedömts vara effektiv har samhällsintresset ansetts väga 
tyngre än integritetsskyddet. I sammanhanget är det intressant att kon
statera att en minoritet av Tvångsmedelskommittén, bl.a. bestående av 
en lagman, i början av 1980-talet ansåg att buggning skulle tillåtas redan 
när någon ”kan misstänkas” för ett brott. Grunden för detta var uppfatt
ningen att buggning har störst betydelse innan en person är skäligen 
misstänkt för brott.7 Oavsett uppfattningen är riktig i sak innebär an
vändning av buggning vid denna grad av misstanke att risken för integri- 
tetsingrepp är större.8 År 1989 ansåg socialdemokraterna att samhällets 
tvångsmedelsanvändning mot enskilda hade nått en gräns, att det inte 
gick att gå längre i det här avseendet och att buggning inte skulle legali
seras. De partier som nu starkast hävdade enskildas integritetsskydd var 
fp och v, medan m förmodligen var emot legalisering men inte uttalade sig 
särskilt i frågan.

Redan i direktivet till Buggningsutredningen år 1996 framkom att s 
hade bytt fot. Utredningens uppdrag var att undersöka polisens behov av 
buggning, metodens effektivitet samt med hänsyn till det starka skydds- 
intresset för den personliga integriteten, bedöma utrymmet för en even
tuell legalisering. Buggningsutredningen berörde integritetsskyddet men 
utgången tycktes given från början av dess arbete. Utredningen fann att 
behovet av buggning och dess effektivitet utgjorde så starka skäl och 
vinster för det allmänna att integritetsintresset inte fick stå i vägen.

Socialdemokraterna motiverade en legalisering av buggning med att 
brottsligheten var mer välorganiserad än tidigare, riktade sig mot rätts
ordningen och de demokratiska institutionerna och att förövarna inte säl
lan ingick i extremistiska organisationer. Som ytterligare skäl anfördes 
narkotika- och spritsmuggling över gränserna samt befintliga tvångs-

7 Ds Ju 1981:22, s. 42 ff. och s. 63.
8 Jfr Ekelöf 1982, s.656f.
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medels otillräcklighet. Buggning, eller hemlig avlyssning, skulle tillåtas vid 
misstanke om brott med ett minimistraff på fyra års fängelse eller för 
annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kunde antas att 
brottets straffvärde motsvarade minst fyra års fängelse, samt vid miss
tanke om grovt narkotikabrott och grov varusmuggling av narkotika. Ett 
särskilt tillstånd skulle medge att tekniska hjälpmedel installerades i hem
lighet och återtogs från den plats som annars skyddades mot intrång. 
Ytterligare krav för ett rättens tillståndsbeslut skulle vara att någon var 
skäligen misstänkt för något av de angivna brotten, att avlyssningsåtgär- 
den var av synnerlig vikt för utredningen samt att skälen för avlyssningen 
uppvägde det intrång eller men i övrigt som tvångsmedlet innebar för 
misstänkt eller något annat motstående intresse. Avlyssningen skulle avse 
viss plats där det fanns särskild anledning att anta att den misstänkte 
skulle komma att uppehålla sig. För avlyssning av en annan bostad än den 
misstänktes skulle det krävas synnerlig anledning att anta att den miss
tänkte skulle uppehålla sig på platsen. Som huvudregel skulle inte samtal 
med advokater, präster och andra som skyddas mot vittnesplikt få avlyss
nas. Detsamma skulle gälla platser där sådana samtal förekom.9

12.1.2 Statlig rättshjälp
Statlig rättshjälp har i samtliga lagstiftningsärenden beskrivits som en 
social skyddslagstiftning, där principen om allas likhet inför lagen har 
haft en framträdande roll.10 Principen gavs inte endast en formell inne
börd utan det som avsågs i början av 1950-talet var att ingen rent faktiskt 
skulle vara förhindrad att ta till vara sin rätt. Den statliga rättshjälpen 
grundade sig på en strävan att uppnå jämlikhet och likställda parter. För 
att realisera principen även i denna mening ansågs det nödvändigt att 
lämna ekonomiskt bistånd. Denna princip har dock successivt kommit 
att underordnas hänsynen till statens finanser. I början av 1990-talet 
beskrevs den statliga rättshjälpen som ett yttersta skyddsnät, en term som 
känns igen från socialtjänstens område. I den mån principen om allas lik
het inför lagen anses ligga till grund för dagens rättshjälpssystem är det i 
formell mening.

En utgångspunkt för att bestämma vilken personkrets som skall kunna 
komma i fråga för rättshjälp är att den statliga rättshjälpen skall utgå till 
enskilda fysiska personer för privata angelägenheter. Fastän de privata 
angelägenheterna har betonats i ett flertal lagstiftningsärenden så har

9 Se avsnitt 6.3.5.
10 HD uttalade i NJA 2003 s. 226 att rättshjälpslagstiftningen har karaktär av social 
skyddslagstiftning.
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ärenden som väl uppfyller detta - familj erättsliga ärenden - successivt 
undantagits. En enligt min mening mer logisk slutsats mot bakgrund av 
att familj erättsliga frågor i princip har varit och är undantagna från det 
privata rättsskyddet, vore att statlig rättshjälp lämnades i dessa fall. Detta 
framstår som särskilt angeläget med hänsyn till att rättshjälp utgör det 
enda alternativet till ekonomiskt bistånd för tvistande makar, och att frå
gorna har betydelse för flera personer under lång tid. I detta fall utgör inte 
rättsliga principer bedömningsgrunden till skillnad från vad som har gällt 
i fråga om näringsidkare. Den uppfattning som numera förs fram i för
arbeten om att äktenskapsskillnader vanligen är okomplicerade frågor, är 
ingalunda en given ståndpunkt. För drygt 50 år sedan ansågs tvärtom 
behov av juridiskt biträde vara störst på det familj erättsliga området, och 
särskilt i samband med äktenskapsskillnader. Det befarades att enskilda 
skulle drabbas av rättsförluster om de inte fick hjälp av juridisk expertis.11

Under flera decennier stod det klart för samtliga partier att i princip 
endast fattiga och rika kunde ta till vara sina rättsliga intressen och att den 
för ett rättssamhälle centrala principen om allas likhet inför lagen, inte 
kunde upprätthållas. Gång efter annan framkom att rättshjälpssystemet 
inte motsvarade kraven på en rättsstat i materiell mening. Den nya RHL 
utformades mot denna bakgrund och den statliga rättshjälpen skulle vara 
primär i förhållande till det privata rättsskyddet. Det ekonomiska argu
mentet om hänsynen till statsfinanserna fördes fram av s, men det hade 
ingen framträdande plats. Subsidiaritetens inträde i svensk rätt år 1983 
föregicks inte av några diskussioner alls, och motiverades av det stats- 
finansiella läget. När staten år 1988 överlät ansvaret för rättsligt bistånd i 
fler angelägenheter till försäkringsbolag förekom inte heller några diskus
sioner. Socialdemokraterna avvisade Rättshjälpskommitténs förslag vilket 
innebar en mindre långtgående subsidiaritet med hänvisning till att det 
endast skulle innebära blygsamma besparingar. Vänsterpartiet motsatte 
sig denna lagändring eftersom partiet inte ansåg att en rättstillgänglighet 
baserad på privata försäkringar var förenlig med rättshjälpens syfte om att 
ingen av ekonomiska skäl skulle vara förhindrad att ta till vara sin rätt. 
Partiet menade också att rättssäkerhet inte var ett besparingsbeting vilket 
som helst, och definitivt inte en fråga för privata vinstintressen. Modera
terna, men även folkpartiet, närmade sig år 1993 den socialdemokratiska 
synen på det statliga ansvaret. Den borgerliga justitieministern uttalade 
då att den statliga rättshjälpen på sikt borde bli subsidiär till det privata 
rättsskyddet och menade att ju mindre omfattande statens ansvar var, 
desto mer renodlades rättshjälpens karaktär av social skyddslagstiftning.

11 SOU 1951:31, S. 43 f.
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Vänsterpartiet ansåg att subsidiaritet innebar att de som bäst behövde 
rättshjälp ofta stod utan rättsligt skydd och att lagändringarna inte åtgär
dade bristerna i den samhälleliga rättshjälpen, utan sköt den i sank.

Argumentet om att ett minskat statligt ansvar innebar att rättshjälps- 
lagstiftningens karaktär av social skyddslagstiftning renodlades användes 
på nytt i 1997 års lagstiftningsärende. Den utredning som låg till grund 
för RhjL tillsattes av regeringen Bildt och lagstiftningsbehovet motive
rades av statsfinansiella skäl. Regeringen Persson föreläde riksdagen ett 
lagförslag som innebar att den statliga rättshjälpen generellt skulle vara 
subsidiär till det privata rättsskyddet. Socialdemokraterna menade nu att 
statens minskade ansvar för rättshjälp egentligen inte innebar att det stat
liga ansvaret minskade, utan endast att det inträdde i andra hand. I detta 
lagstiftningsärende var det ekonomiska argumentet starkare än någonsin 
tidigare. Moderaterna och socialdemokraterna hade mycket näraliggande 
uppfattningar om den statliga rättshjälpen. Vänsterpartiet menade att 
den generella subsidiariteten innebar att staten undandrog sig sitt ansvar. 
Partiet ansåg att detta inte var förenligt med rättshjälpens syfte om att 
förverkliga allas likhet inför lagen, med Europarådets resolution samt att 
subsidiariteten förde med sig diskriminerande effekter för främst kvinnor, 
ungdomar och invandrare. Folkpartiet ansåg att en följd av lagändringen 
var att inte alla skulle kunna ta till vara sina rättsliga intressen och att 
lagändringen därför stod i strid med rättshjälpens grundläggande syfte.

I stor enighet menade partierna att RHL skulle uppta få begränsningar 
vilket motiverades av principen om allas likhet inför lagen. Med undantag 
för dödsbon skulle endast fysiska personer vars inkomster understeg en 
viss gräns kunna komma i fråga. Fördelningspolitiska skäl låg till grund 
för en höjning av inkomstgränsen år 1983. Gränsen höjdes ånyo år 1988 
och motiverades av att ytterligare besparingar skulle sätta principen om 
allas likhet inför lagen i fara. Partierna betonade rättshjälpssystemets be
tydelse för att uppnå jämlikhet. Den utredning som låg till grund för 
1988 års lagstiftningsärende hade att ta ställning till en total revidering av 
RHL med utgångspunkt i rättshjälpens grundläggande målsättning om 
att enskilda skulle kunna ta till vara sina rättsliga intressen oberoende av 
ekonomisk situation. Denna målsättning fick inte gå förlorad eftersom 
den främjade principen om allas likhet inför lagen. Regeringsförslaget 
grundade sig dock inte på Rättshjälpskommitténs förslag om en ny 
rättshjälpslag, utan lagändringen skulle ske inom RHL:s ram. Modera
terna ansåg att inkomstgränsen skulle avskaffas, och krävde tillsammans 
med fp och v att enskildas kostnader för rättshjälp skulle frysas.

Lagstiftningsärendet år 1992 innebar ett explicit fjärmande från rätts
hjälpssystemets grundläggande principer. Moderaterna och folkpartiet 
stod bakom förslaget om att nästan halvera inkomstgränsen, vilket de
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inte ansåg skulle sätta RHL:s grundläggande syfte ur spel. Dessa partier 
ansåg att denna sänkning inte skulle ha någon avgörande inverkan på 
principen att ingen av ekonomiska skäl skulle hindras ifrån att ta till vara 
sina rättsliga intressen. Omständigheten att förslaget grundade sig på 
osäkra siffror liksom att omkring en femtedel av dem som skulle ha kun
nat komma i fråga för rättshjälp skulle exkluderas, föranledde inte några 
särskilda överväganden. Socialdemokraterna och vänsterpartiet motsatte 
sig denna sänkning av inkomstgränsen vilken skulle omintetgöra 
rättshjälpens syfte, och de befarade en återgång till förhållandena under 
den fria rättegångens tid. Socialdemokraterna menade att rättssäkerhe
ten var hotad i familjerättsliga mål och att detta särskilt gällde kvinnor 
vilka typiskt sett var den ekonomiskt svagare parten. Vänsterpartiet efter
lyste rättsliga perspektiv framför kamerala. Det är uppenbart att dessa 
partier nu ansåg att den rättsliga principen om allas likhet inför lagen 
hade övergivits. I utskottet krävde dessa partier en översyn med rättshjäl
pens ursprungliga syfte som ledstjärna.

Socialdemokraterna uttalade år 1997 att det grundläggande syftet 
skulle bestå, samtidigt beskrevs rättshjälpslagstiftningen som ett yttersta 
skyddsnät. Inkomstgränsen sänktes från knappt 250 000 kronor till 
210 000 kronor. Detta ansågs vara en mindre sänkning vilken inte inne
bar att endast fattiga, genom statligt stöd, och rika skulle kunna ta till 
vara sin rätt. Endast en femtedel av befolkningen skulle på denna grund 
ställas utan rättshjälp. Denna uppfattning delades av m och fp, medan v 
ansåg att allt för många lämnades utanför systemet. Socialdemokraterna 
och moderaterna ansåg att biträdesbehovet var mindre i förvaltningsmål, 
medan fp och v menade att sådan rättshjälp borde beviljas i större 
utsträckning. Uppfattningen om att RhjL:s förmåner skulle maximeras 
delades av s, m och fp, medan v var av motsatt uppfattning med hänvis
ning till risken för att en ekonomiskt svagare part inte kunde ta till vara 
sin rätt. År 1999 var samtliga partier eniga om att höja inkomstgränsen 
till 260 000 kronor. Folkpartiet kritiserade dock hela rättshjälpsreformen 
och menade att enskildas rättigheter hade kommit att bli beroende av 
den egna ekonomin och att rättvisa likställdes med ekonomiska förut
sättningar, vilket fp ansåg var oacceptabelt i en rättsstat.

Det som kanske främst skilde partierna åt i samband med 1970-talets 
rättshjälpsreform var bedömningen av när rättslig hjälp ansågs vara nöd
vändig, samt i vad mån staten skulle bidra vid bodelning. Det uppställ
des inte några särskilda krav för att rättshjälp skulle beviljas vid bodel
ning. Enligt praxis kunde rättshjälp genom biträde som utgick i ärenden 
om bo- eller äktenskapsskillnad, även omfatta bodelning då en lösning 
av denna var en förutsättning för att andra frågor i samband med bo- eller 
äktenskapsskillnaden skulle kunna lösas. Socialdemokraterna uttalade
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dock att tillämpningen av rättshjälp vid bodelning skulle vara restriktiv, 
vilket grundade sig på partiets uppfattning om att någon rättslig hjälp 
inte var nödvändig i dessa angelägenheter. Följaktligen motsatte sig s att 
RHL:s förmåner skulle omfatta ersättning till en av rätten särskilt förord
nad skiftesman. Med jämlikhets- och jämställdhetsargument ansåg m, fp 
och v att RHL skulle omfatta sådant bistånd. Samtliga partier enades om 
att bland näringsidkare endast småföretagare skulle komma i fråga för 
rättshjälp. Detta motiverades med att dessa var jämförbara med vanliga 
löntagare i ekonomiskt hänseende, varför småföretagare borde inklude
ras utifrån lagens grundläggande syfte om jämlikhet och rättvisa. Modera
terna ansåg dock att detta skulle innebära att stora grupper inte omfatta
des av principen om allas likhet inför lagen.

År 1976 accepterade s att RHL:s förmåner skulle omfatta ersättning 
till skiftesman. Samtidigt initierade s med hänvisning till statsfinanserna 
en begränsning av bistånd genom biträde vid äktenskapsskillnad. Social
demokraterna uttalade att reglerna om rättshjälp vid bodelning och äkten
skapsskillnad skulle tillämpas restriktivt. Detta motsatte sig fp, v och m 
eftersom de menade att det var viktigt att åstadkomma balans mellan eko
nomiskt ojämlika makar. I stor politisk enighet utvidgades näringsidkares 
möjligheter att få rättshjälp år 1979. Moderaterna ansåg emellertid att 
möjligheterna var allt för begränsade. Partierna var också eniga om att år 
1983 avskaffa möjligheten till rättshjälp genom biträde vid bodelning, 
med undantag för klander av tvångsskifte. Detta motiverades främst av att 
bodelning rörde privata angelägenheter.

År 1988 underströk m sin uppfattning beträffande näringsidkares 
möjligheter till rättshjälp, medan fp, v och s menade att rättshjälp utgick 
i den utsträckning som hade avsetts vid 1970-talets rättshjälpsreform. I 
stor enighet inskränktes möjligheterna till bistånd genom skiftesman år 
1988. Samtidigt uttalades att ytterligare besparingar riskerade rättshjälps- 
reformen som en jämlikhetsreform, och dess uttalade syfte att realisera 
principen om allas likhet inför lagen genom att ingen av ekonomiska skäl 
skulle vara förhindrad att ta till vara sina rättsliga intressen. Mot bak
grund av att rättshjälp endast skulle utgå om det var befogat ansågs det 
orimligt att använda statens resurser för fördelning av privat egendom. 
År 1997 var s, fp och m överens om att rättshjälp i angelägenheter om 
bl.a. äktenskapsskillnad skulle kräva särskilda skäl, vilket motiverades av 
omsorgen om statsfinanserna. Makar ansågs själva kunna bedöma frågor 
som tidigare hade ansetts kräva rättsligt biträde, och ett eventuellt åter
stående behov av juridisk hjälp borde kunna tillgodoses genom en eller 
ett par timmars rådgivning. Uppfattningen var att information, utom- 
processuella medlingsformer och lättbegripliga blanketter om äkten
skapsskillnad skulle minska behovet av rättslig hjälp. Vänsterpartiet ansåg
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att rättsligt bistånd var nödvändigt eftersom makar ofta var ekonomiskt 
ojämlika, att det gällde beslut av stor personlig och ekonomisk betydelse 
samt att en lösning av dessa frågor utan rättslig expertis innebar en risk 
för att enskilda skulle drabbas av rättsförluster. Näringsidkares möjlig
heter till rättshjälp inskränktes år 1997. Endast v motsatte sig detta efter
som partiet ansåg att det saknades skäl för en sådan ändring. Ett par år 
senare uttalade fp att RhjL:s begränsningar avseende familjerättsliga ären
den riskerade att särskilt drabba lågavlönade kvinnor.

12.1.3 Brottsoffer
Ett beaktande av brottsoffer och brottsoffers rättigheter har länge och i 
allt väsentligt kretsat kring ekonomisk kompensation. I en offentlig ut
redning, som övervägde vidgade möjligheter till åtalsunderlåtelse såsom 
ett uttryck för ett ökat hänsynstagande till lagöverträdarna och deras 
behov av resocialiserande åtgärder, uttalades:

”Av de reaktionsmöjligheter som målsäganden har [...] är hans möjligheter 
att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet den klart viktigaste, 
både praktiskt och principiellt sett [...] Det är en viktig samhällsuppgift att 
det vakas över att brottsoffrens ekonomiska trygghet tillgodoses.”12

Under 1970-talet var en rättspolitisk syn på brottsoffer liktydig med 
brottsoffers ekonomiska trygghet, men inte mer. Ekonomisk kompensa
tion utgör även i dag en given utgångspunkt, dock med den skillnaden 
att synen på vilket stöd och vilken hjälp brottsoffer kan behöva, har vid
gats betydligt. I exempelvis direktivet till Brottsofferutredningen angavs 
att utredningen med hänsyn till statsfinanserna borde inrikta sig på om
fördelning av resurser på ett sådant sätt att det bäst främjade brotts
offrens situation.13

Den misslyckade Sexualbrottsutredningen och dess hårt kritiserade 
betänkande i mitten av 1970-talet samt kvinnorörelsens arbete för att 
förhindra våld mot kvinnor banade väg för en rättspolitisk fokusering på 
brottsofferfrågor.14 Som nämnts innebar detta decennium att brottsoffer 
fick ekonomisk kompensation, utan att denna för den skull grundade sig 
på brottsoffrens intressen. I sak överensstämde partiernas uppfattningar 
relativt väl med de skäl som låg till grund för rymlingsanslaget respektive

12 SOU 1976:47, S. 329.
13 Dir. 1993:94,5.23.
14 Lindstedt Cronberg 2002, s. 36 ff. Andra eller kompletterande förklaringar utgår dels 
ifrån att det var en reaktion mot en allt mer humanitär och liberal kriminalpolitik, och 
dels att det sågs som en mänsklig rättighet att inte utsättas för brott.
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brottsskadeanslaget. I det första fallet var intresset av fortsatt statlig kri- 
minalvårdsverksamhet styrande, i det andra intresset av försörjning för 
ett fåtal individer. Grunden för systemen tangerade inte nutida diskus
sioner om brottsoffers rättigheter, även om de hade indirekt betydelse för 
ett begränsat antal brottsutsatta människor. Socialdemokraterna betona
de att ersättning skulle utgå efter en diskretionär prövning och av sociala 
och humanitära skäl. Folkpartiet och moderaterna menade att domstol 
skulle pröva frågan med utgångspunkt i skadans art och omfattning. 
Dessa tre partier var dock eniga om att skador till följd av brott skilde sig 
från andra skador och därför skulle ses i ett kriminalpolitiskt samman
hang. Detta motiverade att brottsoffer vid medvållande skulle ersättas i 
lägre utsträckning jämfört med en tillämpning av skadeståndsrättliga 
regler. Detta kan vara ett utslag för tidigare uppfattningar om att 
brottsoffer delvis har skuld i den brottslighet de har utsatts för.15 Ett lik
nande resonemang fördes beträffande statens regressrätt i förhållande till 
gärningsmannen, men i detta fall utgjorde gärningsmannens skuld en 
förmildrande omständighet med följd att regressrätten skulle utövas för
siktigt. Tio år senare gav samtliga partier uttryck för en brottsskadeersätt- 
ning med utgångspunkt i brottsoffrens intressen.

År 1994 välkomnade s ett ökat stöd till brottsoffer. Socialdemokrater
na betraktade uttryckligen brottsofferfrågor som en del av kriminalpoli
tiken, medan m talade om brottsofferfrågor som ett särskilt område utan
för kriminalpolitiken. En närmare granskning visar dock att båda partier
na satte ett likhetstecken mellan kriminalpolitikens och rättsstatens 
huvuduppgifter med rättstrygghet, och följaktligen brottsprevention, som 
ett centralt inslag. Socialdemokraterna betraktade inte lika tydligt som 
moderaterna rättstrygghet som en rättsstatlig komponent, men genom 
socialdemokraternas likhetstecken mellan kriminalpolitikens och rätts
statens främsta uppgift uttryckte dock partiet indirekt denna uppfattning. 
I det här sammanhanget betonade m rättssamhället eller rättsstaten, och 
varnade för rättstatens nedmontering och förfall. Socialdemokraterna 
framhöll välfärdssamhället, och partiets varningar hade avseende på väl
färdssamhället där större klyftor, ökad arbetslöshet och tilltagande utslag- 
ning sågs som en grogrund för ökad brottslighet.16 Moderaternas krimi
nalpolitik överensstämmer med dess rättspolitik på brottsofferområdet. 
Beträffande målen förefaller likheterna vara stora mellan moderaternas 
och socialdemokraternas kriminalpolitik, medan medlen skiljer sig åt. År 
2002 var partierna relativt eniga. Moderaterna och fp ville dock införa

15 Se uttalande om att BrOM inte ser alla brottsoffer som myndighetens offer i Apropå 
1/2000 samt Litzéns och Tibys kritik i Apropå 3/2000 mot uttalandet.
16 Se mot. 1993/94:Ju809 Ingvar Carlsson m.fl. (s), s. 2 och s. 17.
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sorg och saknad som ersättningsgrund, och m ansåg att offer för ekono
misk brottslighet diskriminerades i jämförelse med andra brottsoffer.

I samband med målsägandebiträdes- och besöksförbudsreformerna 
var partierna överens om att dessa lagar skulle införas, men detta innebar 
inte att deras rättspolitik såg likadan ut. Det torde vara mest korrekt att 
uttrycka det som att dessa reformer kom till stånd trots socialdemokra
ternas motstånd. Partiet motsatte sig reformer inom rättsväsendets ram. 
Det stöd och den hjälp som brottsoffer behövde skulle tillgodoses inom 
andra samhällssektorer. Denna avoga inställning till mer rättsliga lös
ningar försvann i samband med 2003 års lagstiftningsärende.

I Rättshjälpskommitténs direktiv år 1984 talade s om ett brottsoffer
perspektiv vilket kunde innebära personligt stöd och hjälp eller rättslig 
hjälp. Det som utmärkte socialdemokraternas uppfattning är dock att 
partiet vid denna tid inte enbart bestämt avvisade att brottsoffer behövde 
juridisk hjälp. Partiet ansåg att rättslig hjälp i allmänhet och jurister i 
synnerhet kunde innebära en belastning för brottsoffer. Socialdemokra
terna såg bestämmelsen om personligt stöd som infördes i mitten av 
1980-talet som en kurativ funktion. Med detta avsåg s att en person inom 
socialtjänsten, hälso- och sjukvården etc. skulle hjälpa brottsoffer. Folk
partiet och vänsterpartiet hävdade tvärtom betydelsen av att brottsoffer 
fick rättsligt stöd, medan m inte uttalade någon uppfattning i frågan. 
Mot slutet av årtiondet talade dock samtliga partier uttryckligen om 
att stärka brottsoffrens ställning, och att ekonomisk ersättning endast 
utgjorde en del av dessa strävanden. När rätten till målsägandebiträde 
infördes år 1988 betonade fp, v och m den rättsliga betydelsen av detta 
institut, medan s starkt betonade dess kurativa inslag.

När rätten till målsägandebiträde utvidgades år 1991 till att avse samt
liga sexualbrott möjliggjordes det främst genom fp, m och v. I detta 
lagstiftningsärende gav m uttryck för en rättspolitisk uppfattning om 
brottsoffer som till viss del kan liknas vid en omvänd socialdemokratisk 
kriminalpolitik. I centrum stod ett ökat antal poliser vilket fick följden att 
partiets rättspolitik på området överensstämde med dess kriminalpolitik. 
Moderaterna pläderade för ökade resurser till polisen, färre åtalsunder- 
låtelser, kraftigare reaktion mot återfallsbrottslingar samt avskaffad halv- 
tidsfrigivning. Genom den egna kriminalpolitiken menade m att brott 
skulle förhindras och antalet brottsoffer minska.

År 1994 var fp, m och v eniga om att målsägandebiträdets behörighet 
skulle utvidgas till att omfatta rättslig hjälp till brottsoffer även efter att 
en skadeståndstalan hade avskilts från ett brottmål. Socialdemokraterna 
mottsatte sig detta med argumentet att utvidgningen rubbade principen 
om likställighet mellan parterna. Brottsofferperspektivet hade fört för 
långt. Socialdemokraterna såg detta som en fråga om två motstående
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intressen där en åtgärd för den ena, innebar en nackdel för den andra. 
Partiet uttryckte det som att brottsoffret skulle få en favör på gärnings
mannens bekostnad. I det här fallet hänvisade s till lagrådets uppfattning 
som överensstämde med partiets. Moderaterna, folkpartiet och vänster
partiet hanterade inte frågan som en avvägning mellan två motstående 
intressen, utan snarare som en åtgärd för att förbättra brottsoffrens ställ- 
ning.

De drivande krafterna bakom besöksförbudslagen var fp, m och v. Till 
skillnad från övriga partier ansåg fp att beslut om besöksförbud med 
hänsyn till gärningsmannens rättssäkerhetsintresse skulle fattas av dom
stol. Det kanske mest tydliga exemplet på socialdemokraternas motsträ
vighet var när samma partier, och formellt utskottet, år 1990 upprättade 
ett lagförslag och avskaffade kravet på åtalsangivelse vid överträdelse av 
besöksförbud samt skärpte straffet vid överträdelser. Detta innebar att 
den socialdemokratiska regeringen kördes över.

I början av 2000-talet utvidgades rätten till målsägandebiträde till att 
avse samtliga brott med fängelse i straffskalan. I detta lagstiftningsärende 
blir de rättspolitiska skillnaderna mellan m och s än mer tydliga. Medan 
socialdemokraterna betonade hela samhällets engagemang i stödet till 
brottsoffer framhöll moderaterna familjens betydelse i detta samman
hang. Moderaterna menade dock att socialtjänstens insatser hade bety
delse för mer eller mindre socialt utslagna brottsoffer, medan den givna 
utgångspunkten för övriga brottsoffer var familjen och ett fungerande 
rättsväsende. Partiets utgångspunkt, där det gör en åtskillnad mellan olika 
slags offer, liknar föreställningarna om det ideala brottsoffret och dess 
motsats. För ett idealtypiskt brottsoffer, dvs. en person som lättast får 
fullständig och legitim status som offer, utpekade m familjen och rätts
väsendet som de primära hjälpinstitutionerna. För ett brottsoffer som 
inte upplevs som idealtypiskt och som skuldbeläggs i varierande grad 
godtog partiet att socialtjänsten hade en uppgift.17 Återigen var modera
ternas rättspolitik på brottsofferområdet till stora delar densamma som 
dess kriminalpolitiska hållning med tyngdpunkten på rättsstaten och 
krav på ett ökat antal poliser.

I samband med att besöksförbud avseende gemensam bostad infördes 
år 2003 ville m och fp gå ett steg längre än övriga partier genom att den 
som meddelades ett sådant besöksförbud skulle fråntas nycklarna till den 
egna bostaden under förbudstiden. Detta motsatte sig s och v med hän
visning till att en sådan bestämmelse krävde stöd i lag. Moderaterna och 
folkpartiet ansåg vidare att besöksförbudens efterlevnad skulle övervakas

17 Se avsnitt 10.2 och Christie 2001, s. 46 ff.
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elektroniskt. Socialdemokraterna lade inte fram något förslag i frågan 
eftersom partiet ansåg att tekniken ur ett gärningsmannaperspektiv hade 
brister. Ur ett brottsofferperspektiv ansåg några socialdemokratiska 
riksdagskvinnor att det var viktigt att prioritera teknikutveckling med 
avseende på elektronisk övervakning, för att ur kvinnans synvinkel åstad
komma ett mer säkert övervakningssystem. De såg det som en påtaglig 
brist att gärningsmän som verkställde fängelsestraff för begångna vålds- 
eller sexualbrott genom övervakning med fotboja, kunde angripa den 
kvinna som hade polisanmält övergreppet. Skillnaden mellan partierna i 
denna fråga tycks vara att s och v mer betonade gärningsmännens intres
sen, medan fp och m mer framhöll brottsoffrens intressen.

Frågor om skydd för brottsoffer på folkbokföringsmässig grund är inte 
kontroversiell utan partierna har uppvisat en stor samsyn. Partierna rea
gerade inte på lagrådets invändningar år 1991 beträffande fingerade per
sonuppgifter. Lagrådet framhöll att den som skulle skyddas och de som 
behövde nå en skyddad person riskerade att drabbas av rättsförluster. En 
fråga innebar dock en viss skiljelinje mellan s å ena sidan och fp, m och 
v å den andra. Det gällde om staten skulle ersätta personer som tvingades 
att använda fingerade personuppgifter. De senare partierna var positivt 
inställda beträffande dem som drabbades av förföljelse efter att ha upp
fyllt den sanktionerade vittnesplikten. Socialdemokraterna ansåg dock 
att även kvarskrivning och sekretessmarkering kunde innebära kostnader 
för berörda personer och att ersättning inte kunde utgå till enbart en
grUPP*.

Partiernas ståndpunkter i dessa tre frågekomplex återkommer i det av
slutande kapitlet vilket innehåller dels en sammanfattande analys av par
tiernas positioner mot bakgrund av den valda konfliktdimensionen om 
relationen mellan staten och medborgarna, dels en avslutande diskussion 
om förhållandet mellan juridik och politik.

12.2 Ett statsvetenskapligt perspektiv
De resultat som har framkommit i denna undersökning visar hur parti
ernas positioner har förflyttats inom de tre olika frågekomplexen. Det 
skulle ha varit intressant att kunna inkludera samtliga partier som har 
eller har haft riksdagsrepresentation. I avsnitt 5.1 motiverade jag urvalet 
av partier med hänvisning till bl.a. frågekomplexens karaktär samt arbets- 
ekonomiska skäl. Urvalet rymmer dock, enligt min mening, en intres
sant mix av ideologier.
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12.2.1 Socialdemokratiska arbetarepartiet
Socialdemokraterna initierade lagstiftning till skydd för enskildas integri
tet i mitten av 1960-talet. Partiet tog även initiativ till en utvidgad an
vändning av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning år 1989. 
Socialdemokraterna motsatte sig en reglering om hur överskottsinfor- 
mation skulle få användas. Samhällets och målsägandens intresse av att 
brottet klarades upp var lika stora oavsett hur polisen hade fått kännedom 
om ett brott. Beträffande buggning ansåg s att en användning av denna 
djupt integritetskränkande metod inte skulle medföra att brott klarades 
upp i någon väsentligt större utsträckning. Partiet avvisade en legalisering 
av buggning med hänvisning till att det i ett öppet samhälle måste finnas 
en gräns för samhällets tvångsåtgärder gentemot enskilda och att stora 
värden äventyras om samhället ständigt flyttar fram sin toleransgräns. I 
detta fall vägde individens integritetsintresse tyngre än motstående in
tresse av effektiv brottsbekämpning. Socialdemokraterna ansåg att såväl 
buggning som dold kameraövervakning var oförsvarliga tvångsmedel 
utifrån en integritetsaspekt.

Socialdemokraterna ansåg dock år 1996 att den dolda kameraöver
vakningen som partiet tidigare hade ansett vara oförsvarlig, nu var för
svarlig med hänsyn till en effektiv brottsbekämpning. Fyra år senare 
menade s att även buggning var en försvarlig tvångsmedelsmetod, till 
och med att det var oförsvarligt att inte legalisera den, och utarbetade en 
lagrådsremiss i ämnet. Samtidigt föreslogs att offentliga ombud skulle 
införas eftersom det ansågs vara en brist att det vid domstols beslut om 
t.ex. hemlig teleavlyssning inte fanns någon företrädare för motsatta 
integritetsintressen. Detta beskrevs som en mycket betydelsefull reform 
för ett utökat skydd av rättssäkerheten.18

Fastän s i början av 1950-talet ansåg att rättshjälpssystemet hade en del 
brister, dröjde det två decennier innan partiet, på andra partiers uppma
ningar, presenterade ett lagförslag för riksdagen. Det avgörande verkar ha 
varit att s helst såg ett rättshjälpssystem som inte enbart finansierades av 
staten. I samband med 1961 års riksdag betonade justitieministern de 
statsfinansiella aspekterna och uttalade att den kommande reformen 
kanske skulle komma att ske efter delvis andra linjer än vad som hade 
föreslagits. Partiet stannande dock vid att det privata rättsskyddet skulle 
komplettera den statliga rättshjälpen, men betonade rättshjälpsreformens 
konsekvenser för statsfinanserna. Partiet initierade en överflyttning av det 
statliga ansvaret för rättstillgänglighet till privata försäkringsbolag och

18 Se Laila Freivalds inlägg på DN-debatt 13/7 år 1999, debattartikel i GP 12/11 år 
1999 och artikel i Arbetet 6/4 år 2000.
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har inte, åtminstone i offentligt tryck, framfört några principiella betänk
ligheter mot detta. I likhet med övriga partier framhöll s principen om 
allas likhet inför lagen i samband med 1970-talets rättshjälpsreform. Där
efter har principen fått allt mindre utrymme i partiets rättspolitik, och 
omsorgen om statens finanser har allt mer kommit att stå i fokus vilket 
var särskilt tydligt i samband med införandet av RhjL år 1997.

Allt sedan rättshjälpsreformen har s haft en mycket restriktiv syn på 
rättshjälp i familjerättsliga ärenden. Statsfinanserna har stått i fokus medan 
den rättsliga principen inte har haft någon eller endast en undanskymd 
plats. Undantaget utgörs av att s i samband med förslaget om en halvering 
av inkomstgränsen år 1993 uttalade att rättssäkerheten var särskilt hotad 
i just familj erättsliga mål, och att detta framför allt gällde kvinnor vilka 
typiskt sett var den ekonomiskt svagare parten. Detta får dock bedömas i 
skenet av att s var i opposition vid detta tillfälle samt är det parti som 
framför andra har initierat och genomdrivit begränsningar på detta 
område. När det däremot har gällt begränsningar för näringsidkare att få 
rättshjälp har s motiverat detta med rättsliga principer. År 1983 uttalade 
s att rättshjälpen - dock med undantag för familj erättsliga ärenden - inte 
tålde fler besparingar mot bakgrund av rättsliga principer. År 1988 ini
tierade s lagändringar som inte motiverades av besparingar utan av om
fördelande skäl. Inkomstgränsen ansågs vara väl förenlig med RHL:s 
karaktär av social skyddslagstiftning.

Socialdemokraterna har på brottsofferområdet enträget motsatt sig att 
brottsoffer kan ha särskilt behov av rättslig hjälp. Partiet har i stället 
framhållit att behovet hänför sig till stöd och hjälp på det mer personliga 
planet. Reformerna på brottsofferområdet under senare delen av 1980- 
talet drevs igenom av övriga partier. Det är först en bit in på 2000-talet 
som s har övergivit detta motstånd mot behovet av rättslig hjälp. Runt 
millennieskiftet framhöll s tillsammans med v och fp vikten av attityder 
och kunskap som grund för ett korrekt bemötande av brottsoffer inom 
rättsväsendet.

12.2.2 Moderata samlingspartiet
Liksom övriga partier välkomnade m 1970-talets integritetsskyddande 
lagstiftning. Partiet accepterade år 1989 att hemlig teleavlyssning och 
hemlig teleövervakning användes i större utsträckning. Moderaterna 
motsatte sig i likhet med s en legalisering av buggning år 1989. När 
dold kameraövervakning legaliserades genom 1996 års lagstiftningsären
de delade moderaterna den socialdemokratiska uppfattningen. Den 
moderata inställningen till buggning är dock inte slutligt avgjord. Mot 
slutet av 1990-talet är det troligt att m ansåg att buggning skulle legali-
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seras.19 Därefter krävde m lagstiftning om förstärkt skydd för den person
liga integriteten eftersom partiet ansåg att skyddet var otillfredsstäl
lande. Partiet betonade att det saknades en samlad personrättslagstiftning 
och en skadeståndsregel om generella angrepp på den personliga integri
teten. Moderaterna framhöll även avsaknaden av särskild lagstiftning 
med förbud mot olovlig observation och fotografering av enskilda när 
dessa tror sig vara skyddade från integritetskränkningar.20 Moderaternas 
rättspolitiska grupp som har i uppdrag att förbereda ett rättspolitiskt 
program skall bl.a. ta ställning till frågan om buggning.21

Moderaterna tycks i samband med 1970-talets rättshjälpsreform ha 
sett det som mer eller mindre självklart att staten skulle ha det finansiella 
ansvaret för rättshjälpen. År 1993 uttalade dock partiet explicit att den 
statliga rättshjälpen på sikt borde bli subsidiär till det privata rättsskyd
det. Samma år ställde m uttryckligen statens finanser mot enskildas 
möjligheter att ta till vara sin rätt. Partiets slutsats var att dessa intressen 
var oförenliga. Därefter har m i sina resonemang inte uppehållit sig 
särskilt mycket kring principen om allas likhet inför lagen.

Tillsammans med v och fp drev m frågan om en utvidgning av möj
ligheterna till rättshjälp vid bodelning och i detta sammanhang lyftes 
jämlikhets- och jämställdhetsargument fram. Moderaterna svängde dock 
i denna fråga år 1983, trots att partiet i och för sig delade uppfattningen 
att rättshjälpen inte tålde fler besparingar. Det moderata engagemanget i 
rättshjälpsfrågor verkar vara särskilt stort avseende näringsidkares möj
ligheter till rättshjälp. Partiet har med utgångspunkt i rättsliga principer 
konsekvent pläderat för bättre möjligheter för denna grupp.

År 1988 ansåg m att RHL:s diskvalificerande gräns skulle avskaffas, 
och fyra år senare att den nästan skulle halveras. I det förra fallet grun
dade sig ståndpunkten på att behovet av rättshjälp inte upphörde vid en 
viss (hög) inkomst. Moderaterna betonade då vikten av att alla hade 
möjlighet att nyttja den rättsliga apparaten. I det senare fallet var moti
vet hänsynen till statens finanser. Mot denna bakgrund är det svårt att 
hävda att principen om allas likhet inför lagen inte i någon högre grad 
har varit styrande för moderaternas rättspolitik.

19 Se Gun Hellsviks kritik mot att regeringen inte presenterade något lagförslag, artikel 
i Nya Wermlands-Tidningen 31/3 år 1999 samt mot. 1998/99:Ju802 Jerry Martinger 
(m) och mot. 1997/98:Ju201 Jerry Martinger (m).
20 Se mot. 1999/2000:K206 Bo Lundgren m.fl. (m) och mot. 1998/99:Ju3 Gun Hells- 
vik m.fl. (m) samt res. 3 i bet. 1998/99:JuU21, s. 26 f.
21 Se Utredningsdirektiv: Lågtolerans i brottsbekämpningen 2003-12-01, www.mode- 
rat.se/index.asp?mainid=2&subid=56&artid=3380. Ställningstagandet väntas i slutet av 
år 2004.
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Tillsammans med v och fp var m de drivande krafterna bakom måls- 
ägandebiträdes- och besöksförbudsreformerna. Moderaterna och folk
partiet pläderade år 2003 för att besöksförbuden skulle övervakas elektro
niskt, att straffen för överträdelser av förbud skulle skärpas och att den 
som träffades av ett besöksförbud avseende gemensam bostad skulle från
tas bostadsnycklarna. Det är tydligt att moderaterna prioriterar åtgärder 
inom rättsväsendet framför socialtjänstens insatser och ser frågan om 
rättsväsendets bemötande av brottsoffer som en resursfråga.

12.2.3 Vänsterpartiet
Vänsterpartiet stod bakom förbudet mot olovlig avlyssning och dold 
kameraövervakning. Partiet ville dock gå ett steg längre och begränsa 
försäljningen av avlyssningsutrustning genom näringsrättslig reglering. 
Partiet ansåg att samhället inte fick avstå ifrån sådana kontrollåtgärder i 
syfte att skydda den personliga integriteten, även om det skulle med
föra praktiska svårigheter och gränsdragningsproblem. I samband med 
1989 års lagstiftningsärende motsatte sig v en utvidgad tvångsmedels- 
användning enligt regeringsförslaget. Partiet ansåg att det borde införas 
offentliga ombud vilka i samband med tvångsmedelsärenden skulle ta 
till vara den misstänktes och tredje mans intressen. Detta ansåg partiet 
var särskilt viktigt om ett massmedieföretag utsattes för tvångsmedel 
eftersom det kunde innebära att namn som skyddades avTF:s anonymi- 
tetsregler röjdes. Partiet ansåg vidare att det ur grundlagssynpunkt var 
tveksamt att utan direkt stöd i lag använda avlyssnat material för annat 
ändamål än det som hade grundat rätt till avlyssningen. I ett rätts
samhälle borde användningen av tvångsmedel vara restriktiv. Partiet 
menade att det var rimligt att använda överskottsinformation för att för
hindra grövre brottslighet, men att användningen i övriga fall inte skulle 
tillåtas.

Vänsterpartiet motsatte sig år 1989, mer kraftfullt än s och m, en lega- 
lisering av buggning. Partiet betonade att redan teleavlyssning innebar 
allvarliga integritetskränkningar och att buggning innebar en mer total 
kontroll och därför ett mer påtagligt integritetshot. Ett krav på domstols 
tillstånd utgjorde ingen garanti mot missbruk. Befintlig kunskap omöj
liggjorde en legalisering och avlyssningsförbudet borde gälla även fram
gent. Vänsterpartiet motsatte sig år 1996 att dold kameraövervakning 
skulle legaliseras och menade att metodens ingrepp i enskildas integritet 
var jämförbar med buggning. Partiet ifrågasatte metodens förenlighet 
med RF, vilket är märkligt med tanke på att RF saknar bestämmelser till 
skydd mot optisk övervakning. Möjligen avsåg v målsättningsstadgandet 
om att det allmänna skall värna enskilds privat- och familjeliv. Vänster-
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partiet ansåg att det inte hade gjorts överväganden i förhållande till 
Europakonventionen, att konsekvenserna av en legalisering inte hade 
analyserats tillräckligt samt att det inte var klarlagt att det fanns ett reellt 
behov av att införa metoden.

I början av 1970-talet uttalade inte v någon uppfattning i frågan om 
rättshjälp var ett statligt ansvar eller inte. Partiet ansåg år 1976 att möjlig
heterna till rättshjälp vid bodelning skulle utvidgas av jämlikhets- och 
jämställdhetsskäl. Liksom övriga partier invände inte heller v mot att 
möjligheterna till rättshjälp begränsades år 1983. Samtidigt ansåg v i lik
het med övriga partier att rättshjälpen inte tålde fler besparingar. Partiet 
var inte särskilt aktivt fram till år 1988. Därefter har v konsekvent hävdat 
att statlig rättshjälp bör realisera principen om allas likhet inför lagen och 
att detta särskilt har avseende på rättshjälp i familjerättsliga frågor. Denna 
syn på rättshjälp utgår ifrån rättsliga principer och syftet med rättshjälps- 
reformen, och med denna utgångspunkt menar v att den statliga rätts
hjälpen har kommit att utgöra ett diskriminerande system.

Vänsterpartiet har vid några tillfällen och på senare tid gett uttryck för 
att rättshjälp är något annat än en social förmån jämförlig med exempel
vis bostadsbidrag. Beträffande rättshjälp till näringsidkare hade vänster
partiet ingen särskild linje fram till år 1997 då partiet framstod som det 
mest liberala i denna fråga.

På brottsofferområdet har v ofta agerat tillsammans m och fp. Partiet 
har kraftfullt hävdat brottsoffers behov av rättslig hjälp, men också stöd 
och hjälp inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Vänsterpartiet be
tonar kunskaper och attityder som en viktig del för att åstadkomma ett 
korrekt bemötande av brottsoffer inom rättsväsendet.

12.2.4 Folkpartiet liberalerna
Folkpartiet var i likhet med övriga partier för den integritetsskyddande 
lagstiftning som genomfördes under 1970-talet. Partiet delade social
demokraternas och moderaternas uppfattning år 1989 om att utvidga 
tillämpningsområdena för användning av hemlig teleavlyssning och 
hemlig teleövervakning. I frågan om buggning var fp helt överens med 
vänsterpartiet. Med hänsyn till den grova brottsligheten accepterade fp 
dold kameraövervakning. Däremot menade partiet att den anknytning 
som hade uppställts mellan den misstänkte och den plats som skulle över
vakas var allt för svag. Detta skulle innebära en risk för att främst perso
ner vilka inte hade något samband med brottsutredningen skulle komma 
att övervakas. Folkpartiet kritiserade att lagförslaget, som gällde medbor
garnas fri- och rättigheter, inte var väl genomtänkt och lämnade allt för 
stort utrymme för en ur integritetssynpunkt oacceptabel tillämpning.
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Tilläggas bör att fp under 2003 års landsmöte tog ställning för att legali
sera buggning.

Även för fp verkar det ha varit självklart att staten skulle finansiera 
rättshjälpen. Från ett passivt accepterande av först viss, och sedan gene
rell, subsidiaritet motsätter sig numera fp detta och intar en ståndpunkt 
som ligger nära vänsterpartiets. Tillsammans med v och m drev fp frågan 
om en utvidgning av möjligheterna till rättshjälp vid bodelning år 1976, 
vilket motiverades med jämlikhets- och jämställdhetsargument. I likhet 
med övriga partier motsatte sig inte fp de begränsningar som infördes i 
familjerättsliga ärenden år 1983. Partiet delade i och för sig uppfatt
ningen om att rättshjälpen inte tålde fler besparingar, men detta gällde 
uppenbarligen inte familj erättsliga ärenden.

Folkpartiet stod bakom förslaget om en knapp halvering av inkomst
gränsen år 1992. Partiets uppfattning i samband med att RhjL infördes 
år 1997 står i skarp kontrast mot den syn partiet gav uttryck för som 
medlem i regeringen. Folkpartiet resonerade år 1997 om enskildas möj
ligheter att ta till vara sina rättsliga intressen som en grundläggande rät
tighet. Från denna tidpunkt har också fp utvecklats i riktningen att 
rättshjälp är något annat än en social förmån jämförlig med exempelvis 
bostadsbidrag. Partiet kritiserade år 1999 hela rättshjälpsreformen för att 
den inte uppfyllde rättsstatliga krav. Folkpartiet menade att enskildas 
möjligheter att ta till vara sina rättsliga intressen till följd av den statliga 
rättshjälpens generella subsidiaritet, begränsningarna på familjerättens 
område samt de höga egenavgifterna hade blivit avhängiga den privata 
ekonomin. Partiet menade vidare att begränsningarna beträffande fa
milj erättsliga ärenden riskerade att särskilt drabba lågavlönade kvinnor.

Folkpartiet har i likhet med vänsterpartiet betonat brottsoffers behov 
av rättslig hjälp samt insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
Partiets syn på kunskaper och attityder överensstämde med socialdemo
kraternas och vänsterpartiets. Folkpartiet talade om brottsofferfrågor 
utifrån mänskliga rättigheter. Partiet framhöll att samhället reservations
löst måste uppmärksamma och stötta brottsoffer, och att när ett brott har 
begåtts skulle brottsoffrets rättigheter ges samma prioritet som den miss
tänktes.22

22 Se res. 4 i bet. 2000/0 l:JuU20, mot. 2000/0 l:Ju 15 av Johan Pehrson (fp) och mot. 
2000/0l:Ju933 av Siw Persson och Johan Pehrson (fp).
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12.3 ”Följa John”
Av det svenska parlamentariska läget följer att lagstiftning oftast har varit 
och fortfarande är beroende av socialdemokratiskt stöd. Detta är dock 
inte detsamma som att s är det drivande partiet eller det parti som för den 
mest konsekventa rättspolitiken. Den här avhandlingen visar att det i stor 
utsträckning förhåller sig tvärtom. Det är svårt att hitta någon konse
kvent linje hos s, med undantag för omsorgen om statsfinanserna. Parti
ets positionsförflyttningar är många och tvära. Det största partiet är 
märkligt passivt och tycks närmast inkorporera och genomföra andra par
tiers rättspolitiska idéer. Socialdemokraterna lagstiftar och utformar 
motiven till ledning för rättstillämpningen, men dess argumentation 
utgår inte särskilt ofta från rättsliga principer. Partiet följer John, som i 
det här sammanhanget oftast är v och ibland även fp. Mycket tyder alltså 
på att det inte är en tillfällighet att just socialdemokraterna är det parti 
bland de fyra som inte har utformat eller planerar att utarbeta ett rättspo- 
litiskt program.

Från slutet av 1980-talet har s vid flera tillfällen beträffande straff- 
processuella tvångsmedel gått från en kategorisk ståndpunkt till den rakt 
motsatta på så kort tid som fem till sex år. Exempel på sådana frågor är 
buggning, hemlig kameraövervakning och offentliga ombud. På rätts
hjälpens område har s genom dess omsorg om statsfinanserna mer än 
övriga partier medverkat till att reducera rättshjälpssystemets betydelse 
för rättstillgängligheten till ett begränsat bidrag. Den traditionella brotts
offerlagstiftningen har genomförts trots socialdemokraternas minst sagt 
motsträviga hållning. En följd av denna hållning var att utskottet självt 
år 1990 upprättade det lagförslag som innebar att straffmaximum för 
överträdelse av besöksförbud höjdes och att överträdelse av ett förbud 
lades under allmänt åtal.23 Socialdemokraternas något motsträviga för
hållningssätt hade avtagit i samband med besöksförbudsreformen från år 
2003. Det är troligt att detta kan och bör ses mot bakgrund av att lagför
slaget byggde på en politisk överenskommelse med bl.a. v. Det har häv
dats att alla politiska partier entydigt är för ett ökat stöd till brottsoffer.24 
På ett allmänt plan stämmer säkert detta. Denna avhandling visar dock 
att skillnaderna mellan partierna är stora, och att s på ett markant sätt 
skiljer sig från åtminstone v och fp.

Nästan lika anmärkningsvärt är resultatet att också det i dag näst 
största partiet i inte så liten utsträckning också följer John. Detta innebär 
de facto att s och m i flera frågor har näraliggande eller överensstämman
de uppfattningar. I fråga om hemliga straffprocessuella tvångsmedel och

23 Se avsnitt 11.4.2.
24 Tham 2001, s. 36.
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rättshjälp har m bytt position nästan lika ofta och med lika tvära kast 
som s. På brottsofferområdet finns också vissa likheter och kopplingar 
mellan dessa partier. Moderaterna tycks betrakta sin rättspolitik på om
rådet som något annat än partiets kriminalpolitik. Min slutsats är dock 
att m under 1990-talets början befäste en rättspolitisk uppfattning om 
brottsoffer som snarast är en kopia av partiets kriminalpolitik. I båda fal
len framhåller m strukturella åtgärder som att samhället skall reagera mer 
kraftfullt mot återfallsbrottslingar och som det centrala kravet på att öka 
antalet poliser.

Frågan är om det från dessa resultat är möjligt att dra mer generella 
slutsatser om partiernas rättspolitik. Det kan hävdas att antalet frågekom- 
plex medför att det inte går att dra några som helst generella slutsatser. 
Emellertid är det viktigt att ha i åtanke att, förutom att urvalet av frågor 
utgör centrala delar av det rättspolitiska området, dessa rymmer ett flertal 
frågor som till antalet är mångdubbelt större än antalet frågekomplex i 
sig. För tvångsmedlens del aktualiseras bl.a. frågor om användning av 
flera olika slags tvångsmedel, vid vilken misstankegrad dessa skall få 
användas, integritetsskydd för enskilda och tredje man, användning av 
överskottsinformation samt rättssäkerhetsgarantier för enskilda såsom 
beslutsbefogenhet, offentliga ombud och kontroll. Frågekomplexet rätts
hjälp omfattar även frågan om rättstillgänglighetens karaktär och om den 
är ett statligt eller privat ansvar samt förutsättningar, begränsningar och 
särskilda krav i vissa fall för rättshjälp. På brottsofferområdet inkluderas 
ett flertal frågor om olika slags stödåtgärder samt ekonomisk kompensa
tion till brottsoffer. Till detta kommer att samtliga frågekomplex i större 
eller mindre utsträckning återspeglar partiernas syn på statens förhål
lande till medborgarna. Mot denna bakgrund och de mönster som har 
framkommit vid den empiriska undersökningen vill jag hävda att det är 
möjligt att göra de mer generella påståendena om partiernas rättspolitik 
som har redovisats ovan.

För detta talar även resultaten av tidigare forskning som åtminstone 
tangerar detta ämnesområde. I, den i kapitel 1 nämnda, studien av den 
kommunala självstyrelsen fann Strandberg att s såg den lokala nivån som 
ett centralt inslag i välfärdsstaten. Därigenom kunde s som välfärdspro- 
ducenter och via kommunerna sträva efter ett politiskt genomslag med 
visst innehåll. De borgerliga partierna framhöll i stället kommunerna 
som självstyrande demokratiska enheter vilket i sig försvårade statsmak
tens genomslag på lokal nivå. I dessa frågor vidhöll partierna sina posi
tioner sett över en längre tidsperiod. Hinnfors undersökning om famil- 
jepolitiken visar emellertid på mönster där partierna bytte positioner. En 
slutsats av dessa resultat skulle kunna vara att det inte finns några möns
ter utan att partiernas ställningstaganden varierar på ett närmast slump-
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artat sätt. Min uppfattning, bl.a. mot bakgrund av min undersökning, är 
dock att slumpen inte förklarar Strandbergs och Hinnfors olika resultat. 
Det är i stället troligt att det är de olika studieobjekten i dessa undersök
ningar som utgör förklaringen. Jag finner det sannolikt att en undersök
ning av frågekomplex med en tydlig maktdelningsaspekt, t.ex. frågan om 
en författningsdomstols existens, lagprövningsinstitutet eller kommu
ners lag- och domstolstrots, hade kommit till liknande resultat som i 
Strandbergs studie. Mönstret hade i detta fall bestått i kontinuitet vilket 
förmodligen reflekterar partiernas demokratisyn, och deras positioner 
hade troligen stämt rätt väl överens med vänster-högerdimensionen.25

Resultaten av undersökningen av den rättspolitiska dimensionen i 
svensk partipolitik understöds även till viss del av de resultat som Tham 
fann vid sina studier av partiernas kriminalpolitik. Han beskriver social
demokratins förhållningssätt till frågor om kriminalisering, straffvärde 
och kriminalvård som grundad på olika och delvis motstridiga traditio
ner. Dels finns en misstro mot lagstiftning som medel att komma till rätta 
med kriminalpolitiska problem, dels en medvetenhet om att en mild kri
minalpolitik inte vinner väljarnas förtroende. Tham framhåller också 
partiets uppfattning om politik som ett medel att uppnå effektivitet och 
självbestämmande för individen. Av tradition har socialdemokratin stor 
tilltro till allmänna sociala reformer som ett medel att förhindra bl.a. 
brott och missbruk. Det kan röra sig om att minska inkomstskillnaderna, 
förbättra bostadsstandarden och höja bildningsnivån hos medborgarna. 
På individnivå tog sig detta på 1970-talet uttryck i den i kapitel 1 nämnda 
vårdideologin. De borgerliga partiernas och särskilt moderaternas mot
satta position på området i förhållande s, förklarar Tham utifrån kritiska 
förhållningssätt enligt olika linjer. En kritik gäller att den yttre kontrollen 
är för svag eller slapp. Med detta avses att straffen är för låga, att polisen 
inte får tillräckliga resurser, att domstolarna tillåts använda den nedre 
delen av straffskalorna m.m. Samtidigt anses den yttre kontrollen med 
avseende på allt för omfattande regelverk vara för stark där lagstiftning 
om bl.a. skatter och bidrag medverkar till den ekonomiska brottslig
heten. Kritik riktas även mot att den socialdemokratiska politiken leder 
till en för svag inre kontroll där familjens betydelse och norminlärning 
m.m. reduceras. Samtidigt finns kritik mot att den inre kontrollen är för 
stark genom att välfärdsstatens allt mer omfattande reglering innebär för 
mycket av kontroll och likriktning.26

Utifrån mina resultat verkar fp och v mer än övriga partier problema- 
tisera, och ställa frågor som rör, statens förhållande till medborgarna.

25 Jfr Nordquist 2001, s. 54 ff.
26 Tham 2001, s. 89 ff.
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Detta kan förklara att dessa partier uppehåller sig vid rättsliga principer 
och i många fall, och särskilt på senare tid, utgår ifrån grundlagen. Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att ett parti gärna åberopar grundlagsstridig- 
heter i ett annat partis förslag eller ståndpunkt ju mer intensiv den parti
politiska striden är.27 Samtidigt finns det emellertid forskningsresultat 
som gör det antagligt att det finns omständigheter som förenar fp och v. 
I kapitel 2 nämndes en relativt ny studie vilken visar att dessa partiers och 
moderaternas sympatisörer delar kultur. Enligt denna studie befinner sig 
vänsterpartiets sympatisörer längst ifrån socialdemokraternas medan 
socialdemokratiska sympatisörer står närmast centerpartiets och längst 
ifrån moderaternas. Undersökningen visade vidare att folkpartiets sym
patisörer står nära vänsterpartiets och längst ifrån socialdemokraternas 
samt att moderata sympatisörer står närmast folkpartiet men längst ifrån 
socialdemokraterna.28

27 Stjernquist 1987, s. 9.
28 Barrling Hermansson 2004, Sannerstedt 1992 och Petersson m.fl. 1989, s. 252 £
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13 Avslutande analys och diskussion

13.1 Staten och medborgarna
I den här avhandlingen har jag problematiserat och analyserat föreställ
ningarna om hur juridik och politik kan avgränsas i förhållande till var
andra genom att studera den rättspolitiska dimensionen i svensk parti
politik. Det har skett främst mot bakgrund av synen på statens relation 
till medborgarna där betoningen kan ligga på medborgaren som individ 
eller som del av ett kollektiv. Konfliktlinjen konkretiserades till en fråga 
om partierna i sin argumentation betonar individen framför kollektivet 
eller tvärtom. Jag antog vidare att partiernas rättspolitiska syn inte alltid 
sammanfaller med det förenklade scenario, med partiernas positioner i 
vänster-högerdimensionen, som jag skisserade i det inledande kapitlet.

När det gäller lagstiftning om straffprocessuella tvångsmedel är det 
generellt det kollektiva samhällsintresset av effektiv brottsbekämpning 
som har betonats framför de enskilda individer som utsätts för tvångs- 
medelsanvändning. Det kan vara individer av intresse för en brottsutred
ning, men det kan också handla om personer som inte har någon an
knytning till det misstänkta brottet eller utredningen. Vid mitten av 
1970-talet såg inte partierna användning av integritetskränkande meto
der som en fråga om förhållandet mellan staten och medborgarna. Den 
främsta utgångspunkten för lagstiftningen var i stället att åstadkomma 
skydd i förhållandet mellan enskilda, och mer konkret ett skydd mot 
enskildas nyfikenhet på andra människors privatliv. Den dåvarande social
demokratiska regeringen hade helst velat åstadkomma en skyddande 
reglering för hela integritetsområdet, men nöjde sig med ett avlyssnings- 
förbud eftersom regeringen ansåg att denna fråga var oerhört angelägen. 
Samtliga partier föreställde sig också att affärs- och yrkeshemligheter var 
hotade intressen. För v handlade övervakning inte endast om förhållan
det mellan enskilda, utan även om förhållandet mellan klasser. Partierna 
uttrycker därmed kanske en något godtrogen syn på staten och dess makt. 
Detta kan också vara en del av förklaringen till att en utredning med 
ett brett integritetsperspektiv tillsattes först nyligen. Fastän behovet av 
integritetsskydd motiverade 1970-talets förbud mot avlyssning samt lag
regleringen av optisk övervakning spelade paradoxalt nog enskildas in
tegritetsskydd endast en liten roll.

291



I mitten av 1970-talet hade samtliga partier denna godtrogna syn på 
vem eller vilka som kunde tänkas använda den lättillgängliga och integri- 
tetskränkande apparaturen. Det växte dock successivt fram en medveten
het om att denne någon skulle kunna vara staten. Som ett sista led i 
direktivet till Integritetsskyddskommittén angavs att enskildas värn mot 
samhällsorganen inte var mindre viktigt. En stark drivkraft tycks ha varit 
att likställa skyddet för skriftliga meddelanden och förtroliga muntliga 
meddelanden, där grundlagsskydd saknades i det senare fallet. I lagstift
ningsärendena omnämns inte staten som ett reellt hot, och följaktligen 
nämns inte den samtida diskussionen om grundlagsreformens rättig- 
hetsskydd. Partierna föreställde sig att enskildas användning av optisk 
övervakning skulle innebära ett hot mot enskildas integritet. Partiernas 
syn präglades av stor konsensus om att polisiär övervakning knappast 
utgjorde ett reellt integritetshot, och avsikten med 1977 års lag blev där
för att åstadkomma ett skydd för enskilda mot andra enskilda. Lagen 
kom dock att omfatta såväl enskildas som polisens användning av kamera
övervakning. En konsekvens av antagandet om enskilda som potentiella 
integritetshot blev att någon egentlig avvägning mellan intresset av effek
tiv brottsbekämpning och enskildas integritetsintresse inte kom till stånd. 
Den i grundlagen intagna målsättningen om att det allmänna skall värna 
enskildas privat- och familjeliv tycks inte ha spelat någon roll, vilket är 
logiskt om staten inte ansågs utgöra något hot mot enskildas integritet. 
Följaktligen fördes inte heller diskussioner om enskildas rättssäkerhets- 
garantier i förhållande till staten. Lagregleringen blev närmast summa
risk och mycket överlämnades till rättstillämpningen, och övervakning 
av allmän plats sågs som en fråga om vad den övervakade orten tålde.

Synen på grundlagen och statens förhållande till medborgarna, under 
1970-talet, återspeglas av justitieminister Geijers uttalande om att det 
förslag som regeringen avsåg att förelägga riksdagen om grundlagsskydd 
för enskilda mot hemlig upptagning av förtroliga meddelanden, inte 
stred mot dold optisk övervakning av militära anläggningar.1 Argumen
tationen borde rimligen ha varit den omvända. Frågan om att legalisera 
huggning kom upp i 1975 års lagstiftningsärende och i detta samman
hang utpekades dock staten som det motstående intresset i förhållande 
till enskilda. I intresseavvägningen ansåg partierna att enskildas integri- 
tetsskydd vägde tyngre än samhällets intresse av effektiv brottsbekämp
ning. Den lättillgängliga tekniska apparaturen angavs explicit som orsak 
till att förbudet mot avlyssning infördes år 1975. Vänsterpartiet, och i 
viss mån moderaterna, motsatte sig inte näringsrättsliga regleringar för

1 Prop. 1975/76:194, s. 22. Förslaget överensstämde med 1973 års Fri- och rättighetsut- 
rednings förslag.
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att minska tillgängligheten på apparatur. Den tekniska utvecklingen 
användes emellertid år 1998 av Buggningsutredningen som ett argu
ment för att legalisera huggning samt i lagrådsremissen år 2000 som ett 
argument för en utökad tvångsmedelsanvändning bl.a. genom legalise- 
ring av huggning.

En intressant aspekt på statens förhållande till medborgarna utgör dis
kussionen år 1989 om konstitutionell eller offentligrättslig nöd. Rege
ringen eller myndigheter anses i vissa exceptionella nödsituationer få 
bryta mot lagen om en överhängande fara hotar allmänna intressen av 
synnerlig vikt. Konstitutionsutskottet prövade denna fråga efter Bulltofta, 
Norrmalmstorgsdramat samt ockupationen av västtyska ambassaden och 
fann att regeringens brott mot lagen i dessa situationer av konstitutionell 
nöd var ursäktliga för att rädda liv.2 När s avvisade en legalisering av såväl 
buggning som hemlig kameraövervakning uttalade justitieministern att 
detta ställningstagande inte hade avseende på tillåtligheten av extraordi
nära åtgärder i nödsituationer.3 Folkpartiet menade att justitieministern 
med detta uttalande antydde att ett särskilt nödbegrepp gällde för dessa 
metoder, och att uttalandet gjordes för att i efterhand rättfärdiga olaglig
heter i samband med Palme-utredningen. Folkpartiet hävdade att en 
eventuell nödrätt var lika omfattande eller begränsad oavsett tvångsmedel 
och att den gällde lika för enskilda medborgare, poliser och andra tjänste
män. Partiet menade att den i juridisk doktrin förekommande och icke 
lagreglerade konstitutionella nödrätten flitigt åberopades av polisen, t.ex.
1 Palme-utredningen, för att legitimera olagligheter. Partiet underströk 
vikten av att reglerna om tvångsmedel präglades av klarhet och fasthet, 
samt att all tvångsmedelsanvändning krävde uttryckligt lagstöd. Folkpar
tiet menade att regeringens antydan innebar att det smygvägen infördes 
en gråzon för tvångsmedelsanvändning, och uppmanade regeringen att 
för det fall den fann polisens arbetsmetoder otillräckliga, lägga fram kom
pletterande förslag.4 Under senare lagstiftningsärenden har inte frågan 
om konstitutionell nöd varit uppe till behandling.

Denna avhandling har visat att frågan om överskottsinformation kan 
te sig märklig ur ett rättsligt perspektiv. Socialdemokraterna, folkpartiet 
och moderaterna diskuterar inte hur en användning av överskottsinfor
mation utan positivt lagstöd förhåller sig till RF:s integritetsskydd och 
kompetensregler. Detta kan tolkas som att dessa partier indirekt godtar 
att upplysningar används i strid med ändamålsprincipen. Frågan har i 
vart fall lämnats oreglerad vilket möjliggör ett kringgående av RF:s rät- 
tighetsskyddsregler. Justitieministerns jämförelse mellan upplysningar

2 Bet. KU 1973:20, s. 16 f.
3 Prop. 1988/89:124, s. 59.
4 Mot. 1988/89:Jul9 Karin Ahrland m.fl. (fp).
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som hade inhämtats genom dels tvångsmedelsanvändning, dels på annat 
sätt samt hennes uttalande om skilda regleringar för information som 
framkommit genom användning av personella eller reella tvångsmedel 
saknar åtminstone en viktig synpunkt. Hon gör nämligen ingen åtskill
nad mellan hemlig och öppen tvångsmedelsanvändning. I det hemliga 
fallet saknar den som utsätts för tvånget kännedom om att så sker och 
har inga möjligheter att värja sig. Vid öppen användning, t.ex. häktning, 
kan enskild välja att lämna upplysningar, tiga eller överklaga häktnings
beslutet. Justitieministern som befarade att en reglering skulle få till kon
sekvens att polisen kringgick bestämmelserna, använde detta som ett 
argument för att lämna frågan oreglerad.

I samband med att tillämpningsområdet för hemlig teleövervakning 
och hemlig teleavlyssning utvidgades år 1989 var det som om majori
tetens intresseavvägning en gång för alla, eller åtminstone för lång tid 
framöver, redan var gjord. Diskussionerna handlade inte om att indivi
dens integritetssfär krympte i samma mån som statens tvångsmedels
användning utökades. När hemlig kameraövervakning legaliserades år 
1996 framhöll s och m samhällets intresse av effektiv brottsbekämpning. 
Folkpartiets mening var att denna lag direkt berörde medborgarnas fri- 
och rättigheter. Den måste därför vara väl genomtänkt och inte lämna 
utrymme för en ur integritetssynpunkt oacceptabel tillämpning. Folkpar
tiet ansåg att regeringens förslag hade brister i dessa avseenden. Detta 
innebar en toleransförskjutning i synen på straffprocessuella tvångsme
del.3 Det var framför allt fp och v som starkt hävdade integritetsintresset 
för personer som inte hade något samband med brottsutredningen.

Statens förhållande till medborgarna ställs på sin spets i frågan om 
buggning skall legaliseras eller inte. Utredningar har under åren brottats 
med bedömningar om metoden behövs och om den är effektiv. Om dessa 
frågor har besvarats jakande så har också integritetskränkningar ansetts 
vara acceptabla. I stor utsträckning har svaren varit beroende av polisens 
ståndpunkt. Buggningsutredningen konstaterade att metoden behövdes 
men anförde ett flertal skäl som talade emot att metoden var effektiv, t.ex. 
praktiska svårigheter kopplade till att verkställa ett avlyssningsbeslut, den 
stora resursåtgången, att misstänkta kunde skydda sig mot buggning samt 
att någon väsentlig ökning av uppklaringsprocenten för grova brott inte 
var att vänta. Utredningen fann ändå att buggning var en effektiv metod. 
Det som talade för detta var att avgörande bevisning skulle kunna samlas 
in och brott klaras upp, samt att användningen i sig skulle ha ett stort 
brottspreventivt värde. Internationell erfarenhet visade att metoden

5 Se res. 2 och det särskilda yttrandet i bet. 1995/96:JuUl 1, s. 18 ff. och mot. 1995/ 
96:Jul 1 Siw Persson och Bengt Harding Olson (fp).
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skulle utgöra en del i tvångsmedelsarsenalen där varje del krävdes för ett 
lyckat resultat.6 Det socialdemokratiska partiet uttalade sig positivt till en 
legalisering av buggning i direktivet till utredningen. Partiet kom också 
till slutsatsen att statens intresse av brottsbekämpning vägde tyngre än 
enskildas integritetsskydd. Ett nytt inslag var att statens skyldighet mot 
brottsoffren att förebygga och beivra brott, utgjorde ett skäl för legaliser
ing. Även i intresseavvägningen ställdes kränkningar av brottsoffer till 
följd av allvarlig brottslighet mot integritetskränkningar genom använd
ning av buggning.7

Ett exempel som kan vara ett uttryck för socialdemokraternas syn på 
statens relation till medborgarna kan vara partiets förslag om att rege
ringen skall utse de jurister som skall komma i fråga för uppdrag som 
offentligt ombud vid beslut om användning av hemlig teleavlyssning och 
hemlig kameraövervakning. Ur konstitutionell synpunkt kan det te sig 
tvivelaktigt att regeringen - som kan ses som företrädare för staten gent
emot enskilda brottsmisstänkta medborgare - skall utse offentliga ombud. 
Med detta förslag kan det ifrågasättas om ombuden framstår som oav
hängiga. Regeringen Perssons förslag kan tolkas som att partiet inte anser 
att domstolens tillståndsprövning utgör en tillräcklig rättssäkerhets- 
garanti för enskilda. Samtidigt bemöter socialdemokraterna invändningar 
mot förslaget om att regeringen skall utse de offentliga ombuden med att 
domstolen skall garantera att ärenden om tvångsmedelsanvändning 
avgörs på ett oavhängigt sätt i förhållande till statsmakterna.8

Genom 1970-talets rättshjälpsreform bytte den statliga rättshjälpen 
skepnad. Från att ha betraktats som en allmosa från det allmänna till de 
allra fattigaste, började partierna se rättsligt bistånd som en rättighet för 
enskilda som grundade sig på principen om allas likhet inför lagen. I 
detta skede betonade samtliga partier medborgarna i egenskap av indivi
der. Efter år 1997 betraktas statlig rättshjälp återigen som ett begränsat 
bidrag bland andra, såsom t.ex. social- eller bostadsbidrag. Rättshjälps- 
systemet omnämns, i likhet med vad som är fallet för försörjningsstöd, 
som ett yttersta skyddsnät.9 Omständigheten att den senaste utredning
en på området var en enmansutredning tyder knappast på att frågan om

6 SOU 1998:46, s. 175 f. och s. 341 ff. Utredningen hänvisade bl.a. till Danmark där 
buggning utan rumsliga begränsningar användes i utredningar om främst narkotikabrott 
samt kriminella MC-gängs brottslighet. Den danska polisen ansåg att metoden var nöd
vändig i kampen mot organiserad brottslighet och att användningen av buggning hade 
gett avgörande bevisning i åtskilliga fall. Teleavlyssning var inte lika effektivt som för tio 
år sedan, men ansågs ändå vara ett oumbärligt tvångsmedel.
7 Lagrådsremiss 6 april 2000, s. 35 ff.
8 Prop. 2002/03:74, s. 24 ff.
9 Se Wennberg 2001.
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rättshjälp är högprioriterad. Sedan år 1988 har lagändringar på rätts- 
hjälpsområdet i stor utsträckning motiverats av statsfinansiella skäl, där 
individers intressen av att ta till vara sin rätt har varit underordnade. År 
1992 ställdes uttryckligen enskildas intresse av att ta till vara sin rätt mot 
statens finanser. I denna avvägning prioriterade s och v det förra, medan 
m och fp betonade det senare. Socialdemokraterna är ändock det parti 
som mer än andra har betonat hänsynen till statsfinanserna. De ekono
miska argumenten är så dominerande att det ofta saknas överväganden 
om rättshjälp utifrån enskildas intressen och rättsliga principer. Ett undan
tag utgör socialdemokraternas uppfattning år 1992. Detta får dock vägas 
mot att s fyra år senare använde liknande ekonomiska argument som 
partiet tidigare hade kritiserat.

Initialt var statlig rättshjälp förbehållen en viss typ av individ; en van
lig löntagare vilken behövde hjälp i privata angelägenheter. Detta har 
dock kommit att förändras vilket är mest tydligt i diskussionerna om dels 
rättshjälp i familjerättsliga ärenden, dels näringsidkares möjligheter att få 
rättshjälp. Redan i samband med RHL:s tillkomst initierade s av stats
finansiella skäl avjuridifieringen av familj erättsliga ärenden. Övriga par
tier motsatte sig detta i början av 1970-talet, men delade därefter social
demokraternas uppfattning fram till år 1997. Från denna tid har v betonat 
individen framför det kollektiva intresset av besparingar och från år 1999 
gäller detta även fp. Beträffande näringsidkare har argumentet om statens 
finanser spelat mindre roll i jämförelse med familj erättsliga angelägenhe
ter. Bedömningarna har i stället handlat om vilka sociala hänsyn som bör 
tas och vilka krav som kan ställas på att näringsidkaren själv ombesörjer 
ett rättsligt skydd genom försäkringar.

Fortfarande betonar ett par partier medborgarna som individer och 
rättshjälp som en rättighet vilket kan ses som ett utflöde av synen på stat 
och medborgare. Vänsterpartiet och folkpartiet tycks i förhållande till 
övriga partier ha en särskiljande syn på individ, rättssäkerhet och rätts
hjälp. Rättshjälp ses som en grundläggande rättighet för att alla obero
ende av ekonomisk situation skall kunna ta till vara sin rätt. I partiernas 
argumentation finns även inslag av uppfattningar om att den statliga 
rättshjälpen är ett diskriminerande system. Folkpartiet stod tillsammans 
med bl.a. m för en helt annan syn år 1992, då besparingar stod främst. 
Därefter har fp till skillnad från m återgått till att mer betona individen. 
Detta gäller exempelvis i fråga om förvaltningsärenden där fp år 1997 
betonade enskildas underläge i förhållande till myndigheter och fram
förde uppfattningen att den senaste ”rättshjälpsreformen” borde rivas
UPP‘

Beträffande brottsofferområdet är inte partiernas syn på relationen 
mellan stat och medborgare entydig. Under 1970-talet betraktade parti-
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erna gärningsmannen som individ och ett brott sågs närmast som en 
kränkning av samhället med konsekvens att brottsoffret inte synliggjor- 
des. Samtidigt fanns ännu inslag hos partierna som antyder en föreställ
ning om offrens medverkan i den brottslighet de utsattes för. Detta fick 
genomslag bl.a. i fråga om en lägre brottsskadeersättning till brottsoffer 
vid medvållande jämfört med en tillämpning av skadeståndsrättsliga reg
ler, vilket ansågs vara kriminalpolitiskt motiverat. Det gav även utslag i 
uppfattningen om att staten borde utöva sin regressrätt mot gärnings
mannen med försiktighet. En diametralt motsatt ståndpunkt intog ex
empelvis JK, som menade att varken vårdpolitiska eller andra skäl borde 
medge att den som ådragit sig skadeståndsskyldighet genom brott, för
sattes i ett bättre ekonomiskt läge än den som hade blivit skadestånds- 
skyldig på annat sätt, t.ex. genom icke straffbar vårdslöshet.10

Från mitten av 1980-talet betraktades brottsoffer allt mer som indivi
der i förhållande till staten. Särskilt var detta fallet beträffande fp och v 
vilket framgår av dessa partiers betoning av brottsoffers rätt till juridiskt 
biträde. Till detta synsätt anslöt även m mot slutet av detta årtionde. Par
tiets uppfattning måste tolkas mot bakgrund av återkommande motio
ner om ökad rättstrygghet vilken partiet ser som en rättstatlig kompo
nent.11 Reformerna mot slutet av 1980-talet innebar att särskilt kvinnor 
som brottsoffer stod i förgrunden. Därefter har utvecklingen gått mot ett 
vidgat brottsofferbegrepp vilket omfattar offer för allt fler brottstyper. 
Som nämndes i avsnitt 10.1 är Wendt Höjers uppfattning att detta var 
nödvändigt för att åstadkomma rättsliga reformer. Ingenting antyder att 
denna utveckling är på väg att avmattas. Det är inte självklart att en 
sådan utveckling enbart stärker brottsoffrens ställning, men en utveck
ling som får till följd att det juridiska begreppet målsägande utvidgas 
skulle enligt min uppfattning vara av godo.

Moderaterna talade vid mitten av 1980-talet visserligen om brottsoffer 
som individer men förespråkade i allt väsentligt åtgärder som gällde sam
hällsstrukturen. Partiets rättspolitik på brottsofferområdet var snarlik 
dess kriminalpolitik. Det handlade främst om statens uppgift att för
hindra brott, men även att stärka familjen, öka antalet poliser, minska 
utrymmet för åtalsunderlåtelser, ge skolan en brottsförebyggande roll, 
avskaffa halvtidsfrigivning etc. Först mot slutet av årtiondet betonade m 
brottsoffret som en individ i förhållande till staten. Det skedde i samband 
med att partiet började tala om brottsoffrens rättssäkerhetsintressen och 
därför följdriktigt tog avstånd ifrån föreställningen om straffprocessen

10 Prop. 1977/78:126, s. 77.
11 Se t.ex. mot. 1987/88:Ju804 Carl Bildt m.fl. (m), 1988/89:Ju805 Carl Bildt m.fl. (m) 
om minskad brottslighet och mot. 1988/89:Ju817 Rolf Dahlberg m.fl. (m).
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som endast en konflikt mellan staten och gärningsmannen. Som nämnts 
framhåller dock m särskilt de idealtypiska brottsoffren.

Socialdemokraternas uppfattning kom tydligt och främst till uttryck i 
samband målsägandebiträdes- och besöksförbudsreformerna. Det rätts- 
säkerhetsintresse som s betonade var det allmännas intresse av att ingen 
oskyldig döms. Socialdemokraterna befarade att rättslig hjälp till 
brottsoffer skulle riskera gärningsmannens intressen genom att myndig
heterna inte förblev objektiva. Socialdemokraterna ställde brottsoffren 
mot gärningsmännen och betonade mer de senare i förhållande till staten.

Partiernas rättspolitiska hållningar och skillnaderna däremellan blir än 
mer tydliga i samband med 2001 års utvidgning av rätten till målsägande- 
biträde. Socialdemokraternas betoning av hela samhällets engagemang 
för brottsoffer bör ses mot partiets uppfattning alltsedan början av 1980- 
talet att brottsoffers behov främst var av social art. I början av 2000-talet 
präglas folkpartiets rättspolitik av en tonvikt på brottsoffer som indivi
der. Först i samband med att besöksförbud avseende gemensam bostad 
införs vid 2003 års lagstiftningsärende betonar socialdemokraterna 
brottsoffren fullt ut som individer i förhållande till staten. I det här sam
manhanget betraktas även barn som brottsoffer och individer. I samband 
med införandet av besöksförbud avseende gemensam bostad ville m och 
fp gå ett steg längre än övriga partier genom att den som meddelades ett 
sådant besöksförbud skulle fråntas nycklarna till den egna bostaden 
under förbudstiden. Denna uppfattning delades inte av s och v med hän
visning till legalitet och närmare bestämt att en sådan bestämmelse krävde 
lagstöd. Detta ter sig som ett icke-argument eftersom legaliteten är grun
den för vilka lagbestämmelser som helst. Kring en fråga har på senare tid 
samsynen mellan partierna varit påtaglig. Det gäller frågan om skydd för 
brottsoffer på folkbokföringsmässig grund. Detta kan bero på att parti
erna inte ser detta som ingrepp i någon annan persons rättssfär och att 
partierna därför inte ser några svårigheter förknippade med lagstiftning 
på området.

Sammantaget visar denna undersökning att socialdemokraterna och 
moderaterna ofta betonar kollektiva intressen framför individens, medan 
folkpartiet och vänsterpartiet i högre grad framhåller medborgarna som 
individer i förhållande till staten. Skillnaden mellan s och m i det här 
avseendet är att s talar om välfärdsstaten medan m betonar rättsstaten. 
Dessa partier utesluter visserligen inte att en stat på en och samma gång 
är såväl en rätts- som välfärdsstat, men de uttalar inte heller explicit att så 
är, eller så borde vara, fallet. Moderaterna ställer ofta krav på att den 
svenska rättsstaten skall återupprättas och uttalar att statens främsta upp
gift är att värna rättstryggheten i meningen att skydda medborgarna mot 
brott. Socialdemokraterna har introducerat begreppet rättssäkerhetsstat
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utan att definiera detta begrepp närmare. Det kan vara ett försök att 
förena rätts- och välfärdsstaten utan att för den skull tala om (moderater
nas) rättsstat.12 Folkpartiet och vänsterpartiet ger i sin rättspolitik ut
tryck för en syn där rätts- och välfärdsstaten går in i varandra.

13.2 Juridik och politik — behov av att tänja på 
gränserna

I denna avhandling har det framkommit att rättsliga principfrågor ten
derar att försvinna ur motiven till den lagstiftning som har behandlats. 
Resultaten stämmer här väl överens med annan forskning som indikerar 
att den långa traditionen med en stark svensk statsmakt har inneburit att 
frågor om rättssäkerhet samt individuella rättigheter har fått en relativt 
sett svagare ställning gentemot statens intresse än i jämförbara länder.13 

Beträffande exempelvis den statliga rättshjälpen svajar den rättsliga argu
mentationen i förarbetena betänkligt. Om det mest framträdande tolk- 
ningsunderlaget för domstolen utgörs av uttalanden om att en viss 
lagändring motiveras av besparingsskäl, kan detta förarbete ifrågasättas 
som grund för ett avgörande i ett konkret fall. Detta gäller särskilt när 
fråga är om rättstillgänglighet eller principen om allas likhet inför lagen. 
Detsamma kan sägas om uttalanden om integritetsskyddet vars skydds
värde växlar från att anses vara i princip absolut till att efter bara några år 
betraktas som ett skydd som närmast med självklarhet kan genombrytas. 
Ytterligare ett exempel på en mycket pragmatisk eller instrumentell 
användning av lagstiftning utgör frågan om överskottsinformation.

Mot bakgrund av de tvära kast som förekommer i den rättspolitiska 
dimensionen kan en implikation för rättsvetenskaplig forskning vara att 
i större utsträckning ställa även andra frågor än vad som är gällande rätt. 
Rättsvetenskapen behöver inte, och bör inte enligt min mening, be
gränsa sig till denna frågeställning. Med en rättsdogmatisk ansats följer 
ett lojalt förhållningssätt till motiven vilket riskerar att konservera och 
reproducera de snäva ramar som ibland uppställs i motiven. Ett annat 
sätt att uttrycka detta är att rättvetenskapen, genom att begränsa sig till 
problem inom den traditionella rättsdogmatiska metodens räckvidd, ris
kerar att marginaliseras och att minska möjligheterna att vinna samhäl-

12 Prop. 2000/01:79, s. 23.
13 Se Tham 2001, s. 92.
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lelig relevans.14 Både lagstiftning och rättspraxis bör utsättas för kritisk 
granskning inom rättsvetenskapens ramar. En uppfattning är att detta 
öppnar upp för värderingar av de samhälleliga förhållanden som skall 
studeras.13 Min uppfattning är att såväl föreställningar som värderingar 
redan finns även om jurister på olika sätt, och enligt Eckhoffs beskriv
ning, ger sina värderingar en prägel av objektivitet och opartiskhet.16 Detta 
leder över till frågan om relationen mellan juridik och politik.

Om min ambition hade varit att klassificera juridik och politik som 
vore det två skilda världar vore utfallet magert. En slutsats är att en tyd
lig gräns mellan juridik och politik endast kan finnas när juridik och 
politik bestäms utifrån mycket snäva definitioner. En sådan gränsdrag
ning är emellertid inte särskilt fruktbar. Dessutom blir en konsekvens att 
rättsvetenskapen i stora delar ägnar sig åt annat än juridik.17 Nästan lika 
meningslöst tycks det vara att uppdra en gräns med hjälp av en klassifi
cering av olika slags beslut. Gemensamt för tidigare analyser är slutsatsen 
att juridiken och politiken går in i varandra. I den mån det går att fast
ställa vad som bestämmer uppdelningen mellan vad som uppfattas som 
juridiskt respektive politiskt tycks det vara formen snarare än innehållet. 
Beslut fattade i juridiska former betraktas ofta som juridiska beslut, men 
detta utgör dock ingen grund för karaktärisera innehållet som juridiskt 
eller objektivt i motsats till politiskt eller subjektivt. Min slutsats om re
lationen mellan juridik och politik är att förhållandet inte bäst kan be
skrivas i termer av separation eller gränsdragning.

Samspelet mellan juridik och politik åskådliggörs av den kriminal
politiska utvecklingen. Fram till slutet av 1960-talet uppvisade inte par
tierna något större intresse för detta politikområde. Allt sedan dess ägnar 
emellertid samtliga partier området stor uppmärksamhet och motsva
rande fält inom rättsvetenskapen - straffrättspolitiken - ägnas stort in
tresse.18 Rättspolitiken kan komma att utvecklas på ett liknande sätt. Hit
tills har rättspolitik gått från att vara en icke fråga till att bli ett relevant 
politiskt fält vilket bör få återverkningar inom rättsvetenskaplig forsk
ning. De rättspolitiska programmens fåtalighet samt deras sena tillkomst 
ger närmast sken av att partiernas ställningstaganden har präglats, och 
fortfarande präglas, av en utvecklad och principlös pragmatism. Den

14 Jfr Sandgren 1995-96, s. 727 £ som använder juridisk metod som benämning för den 
traditionella rättsdogmatiska metoden.
15 Agell 2002, s. 246.
16 Se kapitel 3, särskilt avsnitt 3.3 och 3.4.
17 Se avsnitt 3.2.
18 Tham 1995, s. 79 f£ och avsnitt 4.2.2.
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svenska rättskulturen har kommit att få ett betydande inslag av detta.19 

Flertalet riksdagspartier redovisar numera sina rättspolitiska uppfattning
ar. Det under långa tider statsbärande partiet har emellertid ännu inte 
utarbetat ett rättspolitiskt program vilket, åtminstone ur en rättsveten- 
skaplig synvinkel, är förvånansvärt. Möjligen kan s, och även m, karak
täriseras som partier som på det rättspolitiska området företräder en när
mast principlös pragmatism. Samtidigt är det kanske inte helt förvånande 
att partier som ofta är i regeringsställning eller utgör det största opposi
tionspartiet kan tvingas att ta större statsfinansiella hänsyn än vad som 
gäller för mindre partier. Trots detta kan dock s och m kritiseras för en 
överdriven pragmatism. Detta gäller inte minst mot bakgrund av bristen 
på principresonemang i lagstiftningsärenden och i partiernas argumenta
tion i stort.

Orsakerna till att partierna faktiskt utarbetar rättspolitiska program är 
förmodligen flera. Det kan hänga samman med den, även i Sverige, på
gående judikaliseringen med en än mer komplex relation mellan juridik 
och politik och fler, eller nya, konfliktdimensioner mellan partierna. Mot 
den här bakgrunden blir relationen mellan rätts- och statsvetenskapen av 
än större intresse. I spåren av den pågående judikaliseringsprocessen kan 
en mer allmän debatt och ett större vetenskapligt intresse för rättspolitik 
kanske förväntas. Det är sannolikt att det europeiska inflytandet, och det 
ökade intresset för mänskliga rättigheter, har en stor del i judikaliserings
processen i sig.20 En minskad tilltro till staten och i motsvarande mån en 
ökad tilltro till juridiken kan också vara troliga inslag. Det skulle därför 
vara angeläget att göra en komparativ studie i syfte att klarlägga rätts
politiska skillnader och likheter mellan olika rättskulturer. Det skulle 
också vara intressant att problematisera och analysera andra rättspolitiska 
frågekomplex utifrån den konfliktlinje jag valde för detta arbete - statens 
relation till medborgarna - eller att kombinera denna konfliktlinje med 
den om maktdelning som jag valde bort.

Den här avhandlingen har bl.a. visat att principen om allas likhet 
inför lagen har försvunnit inom rättshjälpssystemet vilket riskerar att

19 Ordet kultur kan användas för att beskriva resultatet av hur mänsklig verksamhet, i 
det här fallet den rättsliga, gestaltas. En förståelse av rättskultur kan vinnas genom empi
riska undersökningar avseende samtliga förhållanden som påverkar rättens utveckling 
och tillämpning. Perspektivet är det rättssociologiska eller externa och omfattar generella 
attityder och tänkesätt. Det är rättskultur i den här meningen som jag avser till skillnad 
från den ideologiska, eller interna, vilken speglar juristernas egna synsätt och attityder, se 
Modéer 2000, s. 387 ff.
20 Se Holmström 1993, s. 361 ff. och avsnitt 3.2.
21 Se avsnitt 3.2 och 3.4.
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befästa ett exkluderande rättssystem. En angelägen forskningsuppgift 
kan därför vara att problematisera detta förhållande i termer av jämlik
het, jämställdhet, diskriminering och rättvisa. En annan uppgift skulle 
kunna avse en kartläggning av lagstiftning som har inverkan på den per
sonliga integriteten samt betydelsen av att det saknas lagstiftning om 
generellt integritetsskydd. För brottsofferlagstiftningens del kan en pro- 
blematisering av brottsoffer- och målsägandebegreppet vara en kom
mande forskningsuppgift.

Analysen av den rättspolitiska dimensionen har bl.a. riktat uppmärk
samheten på att lagstiftningens grund inte sällan undergår tvära kast. 
Rättsvetenskaplig forskning skulle kunna bidra till att tydliggöra moti
vens principiella resonemang eller bristerna i detta avseende. För detta 
krävs enligt min uppfattning ett kritiskt förhållningssätt och ett vidare 
angreppssätt än vad den traditionella rättsdogmatiska metoden erbjuder. 
Ett sätt att blottlägga föreställningar eller värderingar även inom rätts
tillämpningen, fastän dessa ibland kallas något annat,21 kan vara att analy
sera rättsligt material utifrån andra frågeställningar än vad som är gällande 
rätt. Detta kan, som i denna avhandling, göras genom en systematise
rande textanalys. Det kan också ske genom andra former av textanalys, 
t.ex. diskursanalys.22 Rättsvetenskapen skulle enligt min mening vinna 
på att öppet hantera rättsliga föreställningar eller värderingar i motsats 
till att utgå ifrån att intagna ståndpunkter kan tas för givna eller är objek
tiva. Därmed skulle de preferenser och samhälleliga uppfattningar som 
ligger till grund för olika ställningstaganden öppna sig för kritik och 
debatt.23 En annan uppfattning är att rättsvetenskaplig forskning i stället 
mer skall inrikta sig på praktiskt inriktade läroböcker och handböcker.24 

Denna rättsdogmatiska inriktning behövs liksom även den kritiskt 
ifrågasättande ansatsen.

22 Se Andersson 2004 om hur sexuella övergrepp definieras i rättskällorna. I en kom
mande avhandling, som behandlar den straffrättsliga konstruktionen av mäns våld mot 
kvinnor, använder Burman diskursanalys.
23 Se Eckhoff i avsnitt 3.3.
24 Se Lambertz 2002, s. 276.
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Summary

The purpose of this thesis is to problematize and analyze the conceptu
alization of law and politics as distinct phenomena. I do this by studying 
the law and politics dimension in Swedish party politics. Specifically, I 
study political parties’ views and arguments as regards core elements of 
the relationship between the individual and the state. The research is inter
disciplinary in that it problematizes knowledge about law and politics in 
the borderland between legal scholarship and political science. The 
overall thesis is that a borderline between law and politics cannot be 
taken for granted and that political parties both act in the field of law 
and politics and have opinions that can be aligned along the law-politics 
dimension. The field of law and politics gives rise to a broad range of 
questions, so identifying its contents is an important research task.

To identify political parties’ views and arguments as regards law and 
politics I study their views and arguments as regards state use of con
cealed, coercive measures (in criminal investigations and for the purpose 
of prosecution), legal aid and legislation for the protection of and sup
port to victims of crime. I use parliamentary publications, especially 
documents from standing committees, to conduct the empirical analysis. 
In order to capture possible shifts in party positions the study covers the 
20th century as regards the coercive measures and legal aid and a shorter 
period for legislation for crime victims. These cases were chosen because 
of their central importance in the field and their close connection to the 
principles of protection and accessibility of the law. These principles are 
part of the Swedish constitution and are expressions of the principle of 
rule of law. This principle includes at least four fundamental values — 
equality before the law, due process and predictability, the right to be 
secure from crime and accessibility of the law.

The study is limited to Swedish political parties, in particular the Social 
Democratic Party, the Conservative Party, the Liberal Party and the Left 
Party. I am interested in capturing nuances that go beyond the legislator 
in order to understand the role of political parties as legislator. The 
theoretical foundations of the research are theories of political parties
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and legal theory related to the content of law and possible boundaries be
tween law and politics.

In Sweden and other countries the topic of law and politics often 
raises questions and conflicts as to the relationship between state author
ity and citizens. The starting point for analysing the positions of the 
political parties in the areas mentioned above is therefore the possible 
conflict between approaches which emphasize either citizens as a collect
ive or citizens as individuals vis-a-vis the state. The former is generally 
associated with Swedish political parties on the left, the latter with the 
Liberals and Conservatives. In the first approach, legislation is largely 
seen as a political means to bring about social and economic transforma
tion in order to achieve justice and equality. Courts and other authorities 
are charged with implementing political decisions and are not intended 
to act as an independent judicial power. The law is in accordance with 
the views of the parliamentary majority. Since law and legal authority are 
congruent the political majority is free to make any decision it wants. 
The parliament cannot give up its constitutionally-conferred power, thus 
power cannot be spread among multiple authorities. A consequence of 
more independent courts which pay less attention to the intentions of 
the political majority as expressed in written documents explaining and 
motivating legislation would be greater judicial power and less parlia
mentary power. The intentions of parliament or the government would 
not reach into the courts, something which, from this point of view, is 
inconsistent with democracy.

An argument in favour of a view that emphasizes individuals is that 
comprehensive legislation creates risks for individual freedom. The law 
should protect individuals against a majority or state authority. The 
normative foundation for this approach to legislation has varied, for 
example it has sometimes been promoted in terms of historical norms 
embedded in cultural heritage. From this point of view, parliamentary 
influence should be less and judicial power greater. The importance of 
human rights means that they should have precedence and constitution
ally protected civil liberties should be strengthened.

The thesis includes both a jurisprudential and a political perspective 
and sheds light on the relation between law and politics. Because power 
in the Swedish parliament rests largely with the political parties, they play 
a considerable role in the making of legislation. Once the parties have 
adopted positions, the parliamentary process produces legislation that 
reflects the majority view. The empirical analysis emphasizes the ap
proaches, views and legal arguments of each party. This adds to our 
knowledge and understanding of the role of political parties in the 
making of legislation, the content of legislation itself and the motives be-
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hind legislation. Law includes not only legislation and codified legal rules 
that develop as a result of legal praxis, but also general and unspecified 
principles such as discretionary rules, general clauses, standards, policies, 
legal principles, rules of thumb, and guiding norms. This alone makes it 
clear that the idea of law as distinct from politics is problematic. More
over, while Swedish parliamentary parties can be seen as lawmakers insofar 
as they are part of a legislative majority in the Swedish parliament, yet in 
other contexts they are part of the Council of the European Union or 
legislators in the European Parliament. Political parties are usually the 
focus of analysis by political science, while the corresponding interest in 
legal scholarship concerns the legislator.

Swedish political parties have numerous policy documents and reports 
covering nearly all political matters and expressing their views as regards, 
for example, foreign policy, housing policy, agriculture policy, education 
policy, defence policy, etc. For a long time, matters of law and politics 
was an exception — something that parties did not address in written 
documents. Only in the late 1990s did some parties compile program
mes concerning fundamental legal matters. Before this positions and 
arguments were well-known only as regards a very few issues. For example, 
the Liberal and Conservative parties state a positive position as regards 
judicial review, inter alia, by expressing the view that ordinary courts are 
loyal to the legislator rather than acting as a safeguard for due process for 
the individual and by arguing that judicial preview1 is sometimes in
sufficient because courts lack independence. For most issues, however, 
there is no similar connection. The political parties’ passivity in issues of 
law and politics is remarkable given the emphasis in legal scholarship on 
documents produced in the process of legislating. However, this passivity 
is closely connected to the doctrine of Swedish legislation which gives 
preference to politics rather than law.

Due to the parliamentary situation in Sweden political parties must 
collaborate in order to legislate. Minority governments have to seek sup
port from other parties to get a majority to support proposed legislation. 
Especially as regards constitutional legislation, political parties have 
advocated solutions aimed at securing the greatest possible influence. 
Power gambles and compromises have been part of the process of creating 
a majority to pass legislation. For this reason, legislation and supporting 
documents motivating it might have little or no connection with the issue 
at hand. Preparatory work preceding legislation holds an exceptionally 
important position in analyses of Swedish law. The motives given in this

1 Judicial preview refers to the process by which the Council of Legislation examines, 
among other things, constitutionality of legislation proposed by the government.
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written documentation represents the opinions of at least one, but often 
several political parties. It is common practice to examine the preparatory 
documents in order to interpret the law. Beyond this are the political 
parties, and other legal sources include directive, official reports, proposed 
bills circulated for consideration, government bills, committee reports 
and parliamentary messages to the government.

The law can be seen in a wider context, for example in a philosophical 
and historical perspective, and legal scholarship concerns more than 
questions of legal usage - for example sociology of law and history of law 
- as well as questions of law and politics. So far, legal scholarship and 
political science have given this field little attention, although the polit
ical parties make decisions on such issues every day. The exercise of 
power and influence are central topics in political science, while the role 
of political parties in the process of legislating is often in the background. 
In legal scholarship, aspects of law and politics in a Swedish context have 
often focused on different institutes and phenomena. The point of 
departure is seldom political parties. More often research focuses on how 
municipal authorities neglect the law and legal judgements, various 
questions about courts and judges, constitutional questions about the 
need for judicial review, the states use of coercive measures in order to 
prevent or investigate crime, privacy, judicial review by the Council on 
Legislation, civil liberties, municipal autonomy, the rule of law and the 
relationship between law and politics. As these examples suggest, the 
disciplines not only devote attention to analyses of the state, but also to 
many other subjects.

The thesis is divided into three sections. The first include chapters 1 
through 5. Chapter 1 presents the purpose of the theses and presents the 
theory and methods employed in the research. Chapter 2 includes a 
description of Swedish political parties. The distinction between law and 
politics as it is constructed in legal theory is discussed and problematized 
in Chapter 3. The next chapter focuses on the field of law and politics by 
considering the traditional understanding of the notion of law and 
politics and showing how it can be understood and used in an empirical 
study of law and politics. Chapter 5 presents the methodological point 
of departure for the empirical study.

The second section of the thesis includes chapters 6 to 11. The legal 
regulation of the specific issues to be analyzed (concealed, coercive 
measures in criminal investigations, legal aid and legislation for victims 
of crime) are presented in chapters 6, 8 and 10. The analysis of parties’ 
views is presented in the remaining chapters — 7,9 and 11. Legislation 
which came into force before 1 June 2004 is included in the analysis. 
Chapters 11 and 12 make up the final section of the dissertation. Chapter
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11 focuses on changes in the law-politics dimension in Swedish politics. 
The concluding chapter analyses the overall result given the existing line 
of conflict and the relationship between law and politics.

The outcome of the empirical study is fairly unambiguous. This is true 
from both a legal and political point of view, as well as with regard to the 
questions studied. First, no party stood out in the pre-war period, nor in 
the first 30 years after the Second World War. The parties’ positions were 
largely the same, and from the perspective of the individual all bear the 
stamp of naivete. This was most obvious as regards the state’s use of con
cealed coercive measures. Fighting crime was placed above the interest of 
the individual. Political parties knew that wire tapping and camera 
surveillance were invasions of privacy but no party seriously seemed to 
believe that the state itself could be the biggest threat to the privacy of 
individuals.

The great consensus began to dissipate in the late 1970s and early 
1980s. From this point forward the empirical material revealed increasing 
concern for legal principles or values such as privacy, equality before the 
law, accessibility of the law, and the right of the individual to be secure 
from crime. However, not all parties adopted such arguments. In parti
cular, they were most forcefully made by the Liberal Party and the Left 
party, and this tendency remains strong. The arguments of these parties 
increasing rest on principles, and therefore their positions on issues are 
consistent. On the other hand, the dominant political party, the Social 
Democratic Party, has a noticeably unprincipled attitude as regards law 
and politics. The overall impression is aimlessness. The party seems to be 
navigating without any compass other than the finances of the state. 
Thus, the Social Democratic Party is not the driving force in the field of 
law and politics. As regards the Conservative Party, the empirical analysis 
leads to almost the same conclusion - its positions are largely of a prag
matic nature. The leading parties on the law-politics dimension are the 
Liberal Party and even more the Left Party.

As regards the relationship between state authority and citizens, the 
empirical analysis reveals a similar pattern in which the Social Democratic 
and Conservative parties have almost the same position. In there argu
ments, these parties give preference to citizens as a collective in relationship 
to the state. The Liberal and Left parties emphasize citizens as individuals 
vis-å-vis the state. However, the pattern is not entirely unambiguous. On 
the issues of legal aid and protection of and support for victims of crime 
the position of the Conservative Party alternates between regarding 
citizens as a collective and citizens as individuals.

Nothing in the analysis indicates that the relationship between law and 
politics can be described in terms of separation or boundaries. On the

307



contrary, there is an essential interaction and a mutual relationship 
between law and politics. For all that, it is hardly an overstatement to 
assert that legal issues as matters of principle do not occur frequently in 
preparatory documents preceding legislation. Yet the motives laid out in 
such documents, as well as a great deal of pragmatism, have a significant 
influence on how legislation is interpreted. The fact that political parties 
have only in recent years drawn up programmes in the field of law and 
politics will make this relationship between the two more complex and 
will promote the ongoing judicalization of Swedish legal system.

308



Källförteckning

Litteratur
Aarnio, Aulis, Om rättssystemets slutna natur. I Tuori 1988, s. 9-16.
Agell, Anders, Dufwa, Bill W, Hastad, Torgny, Höglund, Olle, Knuts

son, Anders (red.), Festskrift till Bertil Bengtsson. Nerenius & Santérus 
förlag, Stockholm 1993.

Agell, Anders, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen. Med en 
exkurs om rättsvetenskapen i Sverige. I SvJT 2002, s. 243-260.

Alexius, Katarina, Något om juridik, etik och rättspolitik. I SvJT 1996, 
s. 363-367.

Algotsson, Karl-Göran, Medborgarrätten och regeringsformen. Debatten 
om grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen under 1970- 
talet. Norstedts, Stockholm 1987.

Algotsson, Karl-Göran, Lagrådet, rättsstaten och demokratin under 1900- 
talet. Norstedts Juridik, Stockholm 1993.

Algotsson, Karl-Göran, Demokratins problem på 2000-talet. Efterskrift. 
IRoss 2003, s. 235-255.

Anckar, Dag (red.), Rätt och politik. Inlägg på ett gränsområde. Åbo aka
demi, Åbo 1983.

Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av 
straffrätts ligt skydd mot sexuella övergrepp. Bokbox Förlag, Lund 2004. 
Ak. avh.

Asp, Petter, Rättsvetenskap och lagstiftningsarbete. I SvJT 2002, s. 311— 
318.

Back, Pär-Erik, Berglund, Sten, Det svenska partiväsendet. Almqvist & 
Wiksell Förlag AB, Uppsala 1978.

Barrling Hermansson, Katarina, Partikulturer. Acta Universitatis Upsali- 
ensis, Uppsala 2004. Ak. avh.

Bergenlöv, Eva, Lindstedt Cronberg, Marie, Österberg, Eva, Offer för 
brott. Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformatio
nen till nutid. Nordic Academic Press, Uppsala 2002.

Berggren, Niclas, Karlson Nils, Nergelius, Joakim (red.), Makt utan 
motvikt. Om demokrati och konstitutionalism. City university press, 
Stockholm 1999.

309



Bergman, Torbjörn, Constitutional rules and party goals in coalition for- 
mation: an analysis of winning majority governments in Sweden. 
Department of Political Science, Umeå University, 1995. Ak. avh.

Bergman, Torbjörn, Parlamentarism. I Mattson och Petersson 2003, 
s. 130-147.

Bergström, Göran, Boréus, Kristina, Textens mening och makt. Metodbok 
i samhällsvetenskaplig textanalys. Studentlitteratur, Lund 2000.

Bernitz, Ulf, Utblick på EG-rätten. I författningsdomstol och lagpröv
ning i nordisk och europeisk belysning, 1991, s. 32—38.

Berntson, Lennart, Politiska partier och sociala klasser: en analys av parti
teorin i den moderna statskunskapen och marxismen. Cavefors, Staffans- 
torp 1974.

Bertilsson, Margareta (red.), Rätten i förvandling. Jurister mellan stat och 
marknad. Nerenius & Santérus förlag, Stockholm 1995.

Bertilsson, Margareta, Inledning. I Bertilsson 1995, s. 7-38.
Best, Joel, Victimization and the victim industry. In Society, vol. 34, issue 4, 

1997, p. 9-17.
Billström, Magnus, Bring, Carina, Diesen, Christian, Lishajko, Marian

ne, Marmolin, Christina, Brottsojfrets rätt. Juristförlaget, Stockholm 
1995.

Billström, Magnus, BrottsoJJret i processen — historik. I Billström m.fl. 
1995, s. 15-25.

Birgersson, Bengt Owe, Westerståhl, Jörgen, Den svenska folkstyrelsen. 
Uppl. 5, Publica, Stockholm 1992.

Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik, Tersman, Folke, Ullholm, Anders, 
Argumentationsanalys. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 1996.

Blandhol, Sverre, Juridisk ideologi. Alf Ross kritikk av naturretten. Jurist- 
og okonomförbundets forlag, Universitetsförlaget, Köpenhamn 1999.

Boethius, Maria-Pia, Skylla sw själv: en bok om våldtäkt. Liber, Stock
holm, 1976.

Brottsoffer i forskningen, Brottsoffermyndigheten. Umeå 1997.
Bolding, Per Olof, Juridik och samhällsdebatt. Almqvist & Wiksell/ 

Gebers Förlag AB, Stockholm 1968.
Bull, Thomas, Riksdagen som grundlagstolkare. I Smith 2002, s. 142-163.
Burman, Monica, Gunnarsson, Åsa (red.), Familjeföreställningar — om 

familjens betydelse inom juridik och forskning, lustus förlag, Uppsala 
2001.

Burman, Monica, Den farliga familjen och borgenärerna. I Burman och 
Gunnarsson 2001, s. 55-104.

Bylund, Torleif, Tvångsmedel I. Personella tvångsmedel i strajjprocessen. 
Iustus förlag, Uppsala 1993.

Bäck, Mats, Möller, Tommy, Partier och organisationer. Uppl. 5, Nor
stedts Juridik AB, Stockholm 1997.

310



Bäck, Mats, Möller, Tommy, Partier och organisationer. Uppl. 6, Nor
stedts Juridik AB, Stockholm 2003.

Christie, Niels, The ideal victim. I Fattah (ed.), 1986, s. 17-30.
Christie, Niels, Det idealiska offret. I Åkerström och Sahlin 2001, 

s. 46-60.
Diesen, Christian, Brottsoffret och omvärlden. I Billström m.fl. 1995, 

s. 27-90.
Easton, David, A framework for Political Analysis. Prentice-Hall, Engle

wood Cliffs, N.J. 1965.
Eckhoff, Torstein, Juss, moral og politikk. Universitetsförlaget, Oslo 

1989.
Ekelöf, Per Olof, Ett problem med avseende på hemlig avlyssning. I SvJT 

1982, s. 654-663.
Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif, Boman, Robert, Rättegång. Tredje häf

tet. Uppl. 6, Norstedts Juridik, Stockholm 1994.
Ekelöf, Per Olof, Rättegång. Andra häftet. Uppl. 8, Norstedts Juridik, 

Stockholm 1996.
Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Boman, Robert, Rättegång. Femte 

häftet. Uppl. 7, Norstedts Juridik, Stockholm 1998.
Ekstedt, Olle, Journalismen och rätten. IJT 1997-98, s. 984-1007.
Enzell, Magnus, Grundlagens ställning i den politiska kulturen. I Petersson 

2004, s. 94-122.
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, 

Lena, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälley individ och mark
nad. Uppl. 2, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2003.

Esping-Andersen, Gosta, The Three Worlds of Welfare Capitalism. Polity 
Press, Great Britain 1990.

von Eyben, Bo, Om politik og retspolitik. I Suum quique, Retsvidenska- 
belige afhandlinger, Jurist- och Okonomförbundets förlag, Köpen
hamn 1991, s. 3-13.

Fattah, Ezzat A., From Crime Policy to Victim Policy. Reorienting the 
Justice System. The MacMillan Press, London 1986.

Feldt, Kjell-Olof, Alla dessa dagar ... I regeringen 1982—1990. Norstedts 
förlag AB, Stockholm 1991.

Flyghed, Jan, Rättsstat i kris. Spioneri och sabotage i Sverige under andra 
världskriget. Federativs förlag, Stockholm 1992.

Flyghed, Jan (red.), Brottsbekämpning - mellan effektivitet och integritet. 
Kriminologiska perspektiv på polismetoder och personlig integritet. Stu
dentlitteratur, Lund 2000.

Flyghed, Janne, Hörnqvist, Magnus (red.), Laglöst land. Terroristjakt och 
rättssäkerhet i Sverige. Ordfront, Stockholm 2003.

Fritzell, Johan, Still different? Income distribution in the Nordic countries 
in a European Comparison. I Kautto m.fl. 2001, s. 18—41.

311



Författningsdomstol och lagprövning i nordisk och europeisk belysning. 
Iustus förlag, Göteborg 1991.

Frändberg, Åke, Begreppet rättsstat. I Sterzel 1996, s. 21-41.
Frändberg, Åke, Rättsordningen och rättstillämpningen. I Strömholm 

2001, s. 7-26.
Gilljam, Mikael, Holmberg, Sören, Väljarnas val. Fritze, Stockholm 

1995.
Granström, Görel (red.), Den onda cirkeln. Om brottsoffer; genus och rät

ten. Uppsala Publishing House, Uppsala 2004.
Gunnarsson, Åsa, Skatterättvisa. Iustus förlag, Uppsala 1995. Ak. avh.
Gunnarsson, Åsa, Stattin, Chris, Jämställdhetsnormen i skatte- och social

rätten. I Burman och Gunnarsson 2001, s. 159-199.
Gunnarsson, Åsa, Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner. 

Iustus förlag AB, Uppsala 2003.
Gustafsson, Håkan, Rättenspolyvalens. En rättsvetenskaplig studie av socia

la rättigheter och rättssäkerhet. Sociologiska institutionen, Lunds uni
versitet, Lund 2002. Ak. avh.

Gärde, Natanael, Engströmer, Thore, Strandberg, Tore, Söderlund, Erik, 
Nya rättegångsbalken. Norstedts Juridik AB, Stockholm 1994.

Hadenius, Stig, Svensk politik under 1900-talet. Konflikt och samförstånd. 
Uppl. 5, Hjalmarson & Högberg, Stockholm 2000.

Halvarson, Arne, Lundmark, Kjell, Staberg, Ulf, Sveriges statsskick. Fakta 
och perspektiv. Liber AB, Stockholm 2003.

Hague, Rod, Harrop, Martin och Breslin, Shaun, Styrelseskick och politik. 
Bokförlaget Nya Doxa AB, Nora 2000.

Hedenius, Ingemar, Om rätt och moral. Wahlström & Widstrand, Stock
holm 1963.

Hellner, Jan, Medverkan till skada vid strikt ansvar. I JT 1991-1992, 
s. 252-274.

Hellner, Jan, Rättsteori. En introduktion. Uppl. 2, Juristförlaget, Stockholm 
1994.

Helmius, Ingrid, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning. Iustus förlag, 
Uppsala 2000. Ak. avh.

Henricson, Rolf, Hydén, Håkan, Lindgren, Lena, Widerberg, Karin, 
Likhet inför lagen. Juridiska föreningen, Lund 1976.

Hinnfors, Jonas, Familjepolitik. Samhällsförändringar och partistrategier 
1960—1990. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1992.

Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, Vår författning. Uppl. 13, Reviderad 
av Isberg, Magnus, Regner, Göran, Norstedts Juridik AB, Stockholm 
2003.

Holmberg, Sören, Esaiasson, Peter, De folkvalda. En bok om riksdagsleda
möterna och den representativa demokratin i Sverige. Bonniers, Stock
holm 1988.

312



Holmberg, Sören, Välja parti. Norstedts juridik, Stockholm 2000.
Holmberg, Sören, Hedberg, Per, Oscarsson, Henrik, Bennulf, Martin, 

Kumlin, Staffan, Oskarson, Maria, Lindahl, Rutger, Brothén, Martin, 
Europaopinionen. Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs univer
sitet, 2001.

Holmberg, Sören, Oscarsson, Henrik, Väljare. Svenskt välj arbete ende 
under 50 år. Norstedts Juridik AB, Stockholm 2004.

Holmström, Barry, Sweden. I Vallinder och Tate 1995, s. 346-367.
Holmström, Barry, Domstolar och demokrati. Den tredje statsmaktens 

politiska roll i England, Frankrike och Tyskland. Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala 1998.

Hydén, Håkan, Rättssociologi som emancipatorisk vetenskap. Sociologiska 
institutionen, Lunds universitet, Lund 1999.

Hydén, Håkan, Normvetenskap. Sociologiska institutionen, Lunds uni
versitet 2002.

Håkansson, Marianne, Sarnecki, Jerzy, Stöd och hjälp åt brottsoffer. I 
Brottsoffer. BRÅ utredning 1988:1, s. 7-20.

Isberg, Magnus, Riksdagsledamoten i sin partigrupp. 52 riksdagsveteraners 
erfarenheter av partigruppernas arbetssätt och inflytande. Gidlunds för
lag, Hedemora 1999.

Jareborg, Nils, Vilken sorts straffrätt vill vi ha? — Om defensiv och offensiv 
straffrättspolitik. I Victor 1995, s. 19-37.

Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt. Iustus förlag, Uppsala 2001.
Jonsson, Peter, Lindmark, Dan, Roos, Carl Martin, Rättsskyddsförsäkringen 

— synad i fogarna. En rätts- och samhällsvetenskaplig studie. Norstedts, 
Lund 1982.

Kautto, Mikko, Fritzell, Johan, Hvinden, Bjorn, Kvist, Jon, Uusitalo, 
Hannu (eds.), Nordic Welfare States in the European Context. Rout- 
ledge, London 2001.

Källström, Staffan, Värdenihilism och vetenskap. Uppsalafilosofin i forsk
ning och samhälls debatt under 1920- och 30-talen. Acta Universitatis 
Gothoburgensis, Göteborg 1984.

Källström, Staffan, Den gode nihilisten. Axel Hägerström och striderna 
kring uppsalafilosofin. Rabén & Sjögren, Stockholm 1986.

Lambertz, Göran, Nyttig och onyttig rättsvetenskap. I SvJT 2002, s. 261— 
278.

Lauridsen, Preben Stuer, Studier i retspolitisk argumentation. Juristfor- 
bundets forlag, Kobenhavn 1974. Ak. avh.

Lauridsen, Preben Stuer, RetsUren. Akademisk forlag, Kobenhavn 1977.
Lavin, Rune, Lagrådet och den offentliga rätten 1999—2001. Juristförla

get, Lund 2001.

313



Leijonhufvud, Madeleine, Rättsvetenskap och kriminalpolitik. I Rosén 
1996, s. 95-105.

Leijonhufvud, Madeleine, Wennberg, Suzanne, Straffansvar. Uppl. 6, 
Norstedts Juridik AB, Stockholm 2001.

Lewin, Leif, Votera eller förhandla? Om den svenska parlamentarismen. 
Norstedts Juridik, Stockholm 1996.

Lewin, Leif, Ideologi och strategi. Svensk politik under 130 år. Uppl. 5, 
Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002.

Lind, Johan, Förarbetena som rättskälla. I Agell m.fl. 1993, s. 301-318.
Lind, Johan, Högsta domstolen och frågan om doktrin och motiv som rätts

källa. IJT 1996/97, s. 352-370.
Lindgren, Magnus, Pettersson, Karl-Åke, Hägglund, Bo, Brottsoffer. 

Från teori till praktik. Jure CLN AB, Stockholm 2001.
Lindgren, Magnus, Brottsoffren i rättsprocessen. En undersökning genom

förd av Magnus Lindgren på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren 
och Domstolsverket. Rikspolisstyrelsen, Stockholm 2003.

Lindgren, Magnus, Pettersson, Karl-Åke, Hägglund, Bo (red.), Utsatta 
och sårbara brottsoffer. Jure förlag AB, Stockholm 2004.

Lindstedt Cronberg, Marie, Från målsägare till brottsoffer. Målsägande
rätten i ett historiskt perspektiv. I Bergenlöv m.fl. 2002.

Litzén, Staffan, Tiby, Eva, Vems är Brottsoffermyndigheten? I Apropå 
3/2000.

Mannelqvist, Ruth, Samband i socialförsäkringen. En rättsvetenskaplig 
studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen. 
Iustus förlag, Uppsala 2003. Ak. avh.

Mattson, Ingvar, Petersson, Olof (red.), Svensk författningspolitik. SNS 
förlag, Stockholm 2003.

Moberg, Erik, Offentliga beslut. En introduktion till den ekonomiska teori
bildningen. Mobergs publikationer AB, Lövestad 1994.

Modéer, Kjell Å, Rätt och kultur i fokus. Trettiofyra Brännpunktsartiklar 
1992-1996. Corpus Iuris förlag, Lund 1996.

Modéer, Kjell Å., Vad är rättskultur? I Tornbjer 2000, s. 384-403.
Molander, Per, En effektivare välfärdspolitik. SNS förlag, Stockholm 1999.
Montesquieu, Charles de Secondat, baron de, Om lagarnas anda. Uppl. 2, 

översättning av utgåvan från 1757, Ratio, Stockholm 1998.
Nergelius, Joakim, Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett kom

parativt perspektiv. Fritzes förlag AB, Stockholm 1996. Ak. avh.
Nergelius, Joakim, Domstolarna, grundlagen och rättighetsskyddet — några 

reflektioner kring de senaste årens debatt och praxis. I SvJT 1997, 
s. 426-457.

Nergelius, Joakim, Maktdelningsbegreppet. I Berggren m.fl. 1999, s. 37-78. 
Citeras Nergelius 1999 (a).

314



Nergelius, Joakim, Maktdelning och politikens judikalisering. I SOU 
1999:58, s. 55-84. Citeras Nergelius 1999 (b).

Nilsson, Bo, Brottsoffer. Boréa Bokförlag, Umeå 2003.
Nilsson, Gunnar, Sarnecki, Jerzy, Förord. I Wiklund 1988, s. 5-6.
Nordquist, Jonas, Domstolar i det svenska politiska systemet. Om demo- 

krati, juridik och politik under 1900-talet. Statsvetenskapliga institu
tionen, Stockholms universitet 2001. Ak. avh.

Nygren, Rolf, Vad är egentligen ”riktigt svenskt” i den svenska rätten? I 
SvJT 1998, s. 103-109.

Olivecrona, Karl, Rättsordningen. Uppl. 2, Liber Läromedel, Lund 1976.
Oscarsson, Henrik, Den nya EU-dimensionen. I Holmberg m.fl. 2001, 

s. 117-157.
Peczenik, Aleksander, Juridikens metodproblem. Uppl. 2, Almqvist & 

Wiksell Förlag AB, Stockholm 1980.
Peczenik, Aleksander, Rätten och förnuftet. En lärobok i allmän rättslära. 

Uppl. 2, Norstedts, Stockholm 1988.
Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och 

juridisk argumentation. Fritzes, Stockholm 1995. Citeras Peczenik 
1995 (a).

Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod. Fritzes förlag AB, Stock
holm 1995. Citeras Peczenik 1995 (b).

Peczenik, Aleksander, Värdenihilismen och den konstruktiva rätten. IJT
1998-99, s. 462-491.

Peczenik, Aleksander, Lagstiftningen, domstolarna,, rättsmedvetandet och 
rättsvetenskapen. I SOU 1999:58, s. 7-54.

Persson, Åsa, Olika inför lagen — begränsad rättshjälp för familjetvister. I 
Burman och Gunnarsson 2001, s. 23-54.

Petersson, Olof, Westholm, Anders, Blomberg, Göran, Medborgarnas 
makt. Carlsson Bokförlag, Stockholm 1989.

Petersson, Olof, Rättsstaten — frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens 
politik. Norstedts, Stockholm 1996.

Petersson, Olof, Svensk politik. Uppl. 4, Norstedts Juridik, Stockholm 
1999.

Petersson, Olof, Hernes Gudmund, Holmberg, Sören, Togeby, Lisa, 
Wägnerud, Lena, Demokratirådets rapport 2000. Demokrati utan par
tier? SNS förlag, Stockholm 2000.

Petersson, Olof (red.), De politiska spelreglernas betydelse. Fyra studier i 
författningspolitik. SNS förlag, Stockholm 2004.

Renfors, Cecilia, Sverne, Ebba, Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om 
rättsligt bistånd. En kommentar. Norstedts, Stockholm 1998.

Rosén, Jan (red.), Lex ferenda. Rättsvetenskap liga studier av forskare vid 
Stockholms universitet. Juristförlaget, Stockholm 1996.

315



Ross, Alf, On Law and Justice. Stevens, London 1958.
Ross, Alf, Om ret og retfardighed. En indforelse i den analytiske retsfilosofi. 

Uppl. 4, Nyt nordisk forlag Arnold Busck, Kobenhavn 1971.
Ross, Alf, Varför demokrati? Santérus förlag, Stockholm 2003.
Rothstein, Bo, Bergström, Jonas, Korporatismens fall och den svenska 

modellens kris. SNS förlag, Stockholm 1999.
Ruin, Olof, Statsvetenskap. Rapport nr 1990:3, statsvetenskapliga insti

tutionen, Stockholms universitet.
Ryberg, Lotti, Domarkarriären. Juristförlaget, Stockholm 1988.
Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap. Del I. I JT 1995—96, 

s. 726-748.
Sandgren, Claes, Vad gör juristen? Och hur? Del II. I JT 1999-2000, 

s. 867-893.
Sandström, Marie, Peterson, Claes, Lex Lata — Lex Ferenda. Fakta eller 

fiktion?l Rosén (red.), 1996, s.159-177.
Sandström, Marie, Rätt eller vetenskap? Till frågan om rättsvetenskapens 

nytta. I SvJT 2002, s. 282-292.
Sannerstedt, Anders, Förhandlingar i riksdagen. Lund University Press, 

Lund 1992.
Sartori, Giovanni, Parties and Party systems. Cambridge University Press, 

New York 1976.
Schmidt, Folke, Domaren som lagtolkare. I Festskrift tillägnad Nils Her

litz, Stockholm 1955, s. 263-298.
Seip, Jens Arup, Politisk ideologi. Tre larestykker. Universitetsförlaget, 

Oslo 1988.
Seip, Jens Arup, Rettsstaten. En studie i begrepsdannelse og begrepsfor- 

virring. I Seip 1988.
Sjöblom, Gunnar, Party Strategies in a Multiparty System. Studentlittera

tur, Lund 1968.
Smith, Eivind, Modeller for normkontroll — domstoler som ko rrekti vmulig- 

het. I Författningsdomstol och lagprövning i nordisk och europeisk 
belysning 1991, s. 45-63.

Smith, Eivind, Hoj esterett og folkstyret. Universitetsförlaget, Oslo 1993.
Smith, Eivind (red.), Grundlagens makt. Konstitutionen som politiskt red

skap och som rättslig norm. SNS Förlag, Stockholm 2002.
Sterzel, Fredrik, Inledningsord. I Författningsdomstol och lagprövning i 

nordisk och europeisk belysning 1991, s. 5—6. Citeras Sterzel 1991 (a).
Sterzel, Fredrik, Diskussionspromemoria, bilaga 1. I Författningsdomstol 

och lagprövning i nordisk och europeisk belysning 1991, s. 92-110. 
Citeras Sterzel 1991 (b).

Sterzel, Fredrik (red.), Rättsstaten — rätt, politik och moral. Rättsfonden, 
Uppsala 1996.

316



Sterzel, Fredrik, Författning i utveckling. Konstitutionella studier. Iustus 
förlag, Uppsala 1998.

Stjernquist, Nils, Mellan politik och juridik. Juristförlaget, Lund 1987.
Strahl, Ivar, Makt och rätt. Rättsidéns gång genom historien — från Baby

lonien till FN. Uppl. 11 omarbetad av Stig Strömholm, Iustus förlag 
2003.

Strandberg, Urban, Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962— 
1994. Gidlunds förlag, Hedemora 1998. Ak. avh.

Strömberg, Håkan, Normprövning i nyare rättspraxis. I FT 1988, s. 121— 
143.

Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform. 
Uppl. 3, Juristförlaget, Lund 1999.

Strömberg, Tore, Rättsfilosofins historia i huvuddrag. Uppl. 3, Studentlit
teratur, Lund 1989.

Strömholm, Stig, Rättsvetenskap och rättspolitik. I SvJT 1973, 
s. 657-675.

Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i all
män rättslära. Uppl. 5, Norstedts Juridik, Stockholm 1996.

Strömholm, Stig (huvudred.), Svensk rätt - en översikt. Iustus förlag AB, 
Uppsala 2001.

Sutorius, Helena, Kaldal, Anna, Bevisprövning vid sexualbrott. Norstedts 
Juridik, Stockholm 2003.

Svensson, Eva-Maria, Genus och rätt. En problematisering av föreställ
ningen om rätten. Iustus förlag, Uppsala 1997. Ak. avh.

von Sydow, Björn, Vägen till enkammarriksdagen: demokratisk författ- 
ningspolitik i Sverige 1944—1968. Tiden, Stockholm 1989.

Taxell, Lars-Erik, Reflektioner rörande kvaliteten i politiken. I Anckar 
1983, s. 17-36.

Teorell, Jan, Demokrati eller fatalsvälde. Om beslutsfattande i partiorgani
sationer. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1998. Ak. avh.

Tham, Henrik, Brottsoffrets uppkomst och framtid. I Åkerström och Sah
lin 2001, s. 27-45.

Tornbjer, Charlotte (red.), Rätten. En festskrift till Bengt Ankarloo. Nordic 
Academic Press, Lund 2000.

Tuori, Kaarlo (red.), Rättsdogmatikens alternativ. Juridica, Tammerfors 
1988.

Tuori, Kaarlo, Från ideologikritik till kritisk positivism. I Retfaerd 85, 1999.
Wallenberg, Jan, Molin, Lars-Henrik, Kristersson, Ulf, Dahl, Per, 

Rudenstam, Alexander, Socialdemokratins politiska problem. Makt
apparat eller koloss? AB Timbro, Stockholm 1987.

Wahlgren, Peter, Syfte och nytta med rättsvetenskapliga arbeten. I SvJT 
2002, s. 293-303.

Vallinder, Torbjörn, Press och politik. Gleerups, Lund 1971.

317



Vallinder, Torbjörn, Tate, C. Neal (eds.)5 The Global Expansion of Judi
cial Power. New York university press, New York 1995.

Vallinder, Torbjörn, Tate, C. Neal, The Global Expansion of Judicial 
Power: The Judicialization of Politics. I Vallinder ochTate 1995, s. 1-10.

Vallinder, Torbjörn, Nio edsvurna män. Jury och tryckfrihet i Sverige 
1815—2000. Carlsson Bokförlag, Stockholm 2000.

Warnling-Nerep, Wrweka, Kommuners lag- och domstolstrots. Juristförla
get, Stockholm 1995.

Webb, Paul, Farrell, David M., Holliday, Ian, Political Parties in Advan
ced Industrial Democracies. University Press, Oxford 2002.

Wendt Höjer, Maria, Rädslans politik: vald och politik i den svenska demo
kratin. Liber ekonomi, Malmö 2002. Ak. avh.

Wennberg, Lena, Ensamstående mödrar — försörjda av män eller rätt till 
välfärd?I Burman och Gunnarsson 2001, s. 231-249.

Wennstam, Katarina, Flickan och skulden. En bok om samhällets syn på 
våldtäkt. Bonnier, Stockholm 2002.

Westerlund, Gösta, Straffprocessuella tvångsmedel. Bruuns bokförlag, 
Göteborg 2001.

Victor, Dag (red.), Varning för straff — Om vådan av den nyttiga straffrät
ten. Fritzes förlag, Stockholm 1995.

Wiklund, Gunilla (red.), Brottsoffer. BRÅ utredning 1988:1, Allmänna 
förlaget, Stockholm 1988.

Vängby, Staffan, Aktuella spörsmål. Till frågan om 2 kap. 18 § andra 
stycket regeringsformen. I SvJT 1996, s. 892-898.

Zaremba, Maciej, Orättens rötter. I Moderna tider 1995/96, nr 62-63, 
årgång 6, s. 26-39.

Åkerström, Malin, Forskning om brottsoffer. I Brottsoffer i forskningen, 
Brottsoffermyndigheten, 1997, s. 8-15.

Åkerström, Malin, Sahlin, Ingrid (red.), Det motspänstiga offret. Student
litteratur, Lund 2001.

Åkerström, Malin, Sahlin, Ingrid, Inledning. I Åkerström och Sahlin 
2001, s. 7-24.

Österberg, Eva, Från part i målet till brottsoffer — det moderna samhällets 
framväxt. I Brottsoffer i forskningen, Brottsoffermyndigheten, Umeå 
1997, s. 16-24.

318



Offentligt tryck
Motioner1

Mot. 1932:56 första kammaren, av herr Löfgren (liberala partiet) angå
ende lagstiftning om förberedande undersökning och tvångsmedel i 
brottmål.

Mot. 1932:254 första kammaren, av herr Branting (socialdemokratiska 
gruppen) om särskild lagstiftning angående förberedande undersök
ning i brottmål m.m.

Mot. 1962:479 första kammaren, av herr Hanson (fp) om processuell 
rättshjälp.

Mot. 1962:557 andra kammaren, av fru Gärde Widemar och herr Gus
tafson (fp) om processuell rättshjälp.

Mot. 1972:1465 av herrar Hugosson och Bergman (s) i anledning av 
proposition nr 4 med förslag till rättshjälp m.m.

Mot. 1972:1471 av herr Sjöholm m.fl. (fp) i anledning av proposition 
nr 4 med förslag till rättshjälpslag m.m.

Mot. 1972:1473 av herr Winberg m.fl. (m) i anledning av proposition 
nr 4 med förslag till rättshjälpslag m.m.

Mot. 1972:1474 av herr Norrby i Äkersberga (fp) i anledning av propo
sition nr 4 med förslag till rättshjälpslag m.m.

Mot. 1974:151 av herr Bohman m.fl. (m) om åtgärder mot brottslig
heten, m.m.

Mot. 1974:386 av herr Winberg m.fl. (m) om ändringar i rättshjälps
lagen, m.m.

Mot. 1974:1257 av herr Petersson i Röstånga m.fl. (fp) om vidgad ersätt
ning av statsmedel för skada på grund av brott.

Mot. 1975:451 av herr Winberg m.fl. (m) om vidgade förmåner enligt 
rättshjälpslagen.

Mot. 1975:1837 av herr Hermansson m.fl. (vpk) med anledning av pro
position 1975:19 om lagstiftning om skydd mot avlyssning.

Mot. 1975:1849 av fru Lindquist m.fl. (m) med anledning av proposi
tion 1975:19 om lagstiftning om skydd mot avlyssning.

Mot. 1975/76:83 av herr Hugosson (s) med anledning av proposition 
1975/76:47 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 
429) m.m.

Mot. 1975/76:84 av herr Nyquist (fp) och fru Wiklund (c) med anled
ning av proposition 1975/76:47 med förslag till lag om ändring i 
rättshjälpslagen (1972:429) m.m.

1 Fr.o.m. 1985/86 anges partibeteckningen i motionens rubrik. Jag anger dock parti
beteckning för samliga motioner.
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Mot. 1975/76:85 av herr Winberg och fru Lindquist (m) med anledning 
av proposition 1975/76:47 med förslag till lag om ändring i rätts
hjälpslagen (1972:429) m.m.

Mot. 1975/76:1078 av herr Olsson i Järvsö m.fl. (c, m, fp) om rättshjälp 
för näringsidkare, m.m.

Mot. 1975/76:2516 av herr Hagberg i Borlänge m.fl. (vpk) med anled
ning av propositionen 1975/76:194 om TV-övervakning.

Mot. 1976/77:240 av herr Fridolfsson (m) om rättshjälp för närings
idkare.

Mot. 1978/79:2177 av Kurt Hugosson och Doris Håvik (s) med anled
ning av propositionen 1978/79:90 med förslag till ändring i rätts
hjälpslagen (1972:429), m.m.

Mot. 1978/79:2185 av Håkan Winberg m.fl. (m) med anledning av pro
positionen 1978/79:90 med förslag till ändring i rättshjälpslagen 
(1972:429), m.m.

Mot. 1978/79:2190 av Erik Hovhammar m.fl. (m) med anledning av 
propositionen 1978/79 med förslag till ändring i rättshjälpslagen 
(1972:429), m.m.

Mot. 1982/83:167 Allan Ekström m.fl. (m) Ändringar i rättshjälpslagen 
(1972:429) m.m. (prop. 1982/83:61)

Mot. 1982/83:685 Ola Ullsten m.fl. (fp) Juridiskt biträde åt kvinnor 
som utsatts för våld, m.m.

Mot. 1982/83:1753 Maj-Lis Lööw m.fl. (s, m, c, fp, vpk) Juridiskt 
biträde åt misshandlade kvinnor.

Mot. 1983/84:2558 Allan Ekström (m) Ändring i brottsbalken m.m. 
(sexualbrotten) (prop. 1983/84:105).

Mot. 1983/84:2563 Hans Pettersson i Röstånga m.fl. (fp) Ändring i 
brottsbalken m.m. (sexualbrotten) (prop. 1983/84:105).

Mot. 1986/87:Ju403 BengtWesterbergm.fi. (fp) Vardagsbrotten.
Mot. 1986/87:Ju629 Lars Werner m.fl. (vpk) Åtgärder mot kvinnomiss

handel.
Mot. 1986/87:Ju802 Carl Bildt m.fl. (m) Ökad rättstrygghet.
Mot. 1986/87:Ju803 Anita Modin m.fl. (s) Skyddande av misshandels- 

offer.
Mot. 1986/87:Ju815 Maj-Lis Lööw m.fl. (s) Besöksförbud efter miss

handel.
Mot. 1987/88:Jull Allan Ekström (m) om förbättringar inom rätts- 

hjälpssystemet (prop. 1987/88:73).
Mot. 1987/88:Jul2 av Ewy Möller (m) om förbättringar inom rätts- 

hjälpssystemet (prop. 1987/88:73).
Mot. 1987/88:Jul3 av Lars Werner m.fl. (vpk) om förbättringar inom 

rättshjälpssystemet (prop. 1987/88:73).
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Mot. 1987/88:Jul4 av Margareta Palmkvist m.fl. (s) om förbättringar 
inom rättshjälpssystemet (prop. 1987/88:73).

Mot. 1987/88:Ju36 av Karin Ahrland m.fl. (fp) med anledning av prop. 
1987/88:137 om besöksförbud.

Mot. 1987/88:Ju712 av Filip Fridolfsson (m) om rättshjälp för närings
idkare.

Mot. 1987/88:Ju804 av Carl Bildt m.fl. (m) om ökad rättstrygghet m.m.
Mot. 1988/89:Ju2 av Lars Werner m.fl. (vpk) med anledning av skr. 

1988/89:43 med redogörelse för telefonavlyssning vid förundersök
ning i brottmål under år 1987.

Mot. 1988/89:Jul9 av Karin Ahrland m.fl. (fp) med anledning av prop. 
1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor.

Mot. 1988/89:Ju21 av Lars Werner m.fl. (vpk) med anledning av prop. 
1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor.

Mot. 1988/89:Ju6l2 av Lars Werner m.fl. (vpk) Lagen om besöksför
bud.

Mot. 1988/89:Ju613 avLarsWernerm.fi. (vpk) Målsägandebiträde.
Mot. 1988/89:Ju6l7 av Anita Modin m.fl. (s) Lagen om besöksförbud.
Mot. 1988/89:Ju628 avLarsWernerm.fi. (vpk) Kvinnomisshandel.
Mot. 1988/89:Ju805 av Carl Bildt m.fl. (m) Minskad brottslighet.
Mot. 1988/89:Ju812 avBengtWesterbergm.fi. (fp) Brottsoffer.
Mot. 1988/89:Ju817 avRolfDahlbergm.fi. (m) Stöd till brottsoffer, m.m.
Mot. 1990/9 l:Ju4 av Britta Bjelle m.fl. (fp) med anledning av prop. 

1989/90:158 Utvidgad rätt till målsägandebiträde, m.m.
Mot. 1990/9 l:Ju226 av Birgit Henriksson (m) Utbildning för misshan- 

delsutredare.
Mot. 1990/91 :Ju804 av Bengt Westerberg m.fl. (fp) Brottsoffer och 

brottsbekämpning.
Mot. 1990/9l:Ju822 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m) Åtgärder mot 

våldsbrottslighet.
Mot. 1990/9 l:Sk903 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m) Byte av person

nummer.
Mot. 1990/9 l:Sk906 av Birgit Henriksson (m) Personnummeranvänd- 

ning.
Mot. 1991/92:Jul6 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s) med anledning av 

prop. 1991/92:159 Sänkt inkomstgräns för allmän rättshjälp.
Mot. 1991/92:Ju4l2 av Sigrid Bolkéus och Ulla-Britt Åbark (s) Rätts- 

hjälpsavgifter och inkomstgränser.
Mot. 1991/92:Ju4l3 av Berith Eriksson m.fl. (v) Den allmänna rätts

hjälpen.
Mot. 1991/92:Ju709 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m) Rättshjälp vid 

bodelning.
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Mot. 1991/92:Ju833 av Ingvar Carlsson m.fl. (s) Kriminalpolitiken.
Mot. 1992/93:Ju9 av Lars Werner m.fl. (v) med anledning av prop. 

1992/93:109 Ändringar i rättshjälpslagen, m.m.
Mot. 1992/93:Jul2 Lars-Erik Lövdén m.fl. (s) med anledning av prop. 

1992/93:109 Ändring i rättshjälpslagen, m.m.
Mot. 1993/94:Ju8 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s) med anledning av prop. 

1993/94:26 Utvidgad rätt till målsägandebiträde och förbättrat rätts
ligt bistånd till brottsoffer utomlands.

Mot. 1993/94:Ju24 av Berith Eriksson m.fl. (v) med anledning av prop. 
1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten — en brottsofferfond och 
andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning.

Mot. 1993/94:Ju30 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s) med anledning av 
prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond 
och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning.

Mot. 1993/94:Ju809 Ingvar Carlsson m.fl. (s) Kriminalpolitiken.
Mot. 1995/96:Jul0 Alice Åström m.fl. (v) med anledning av prop. 

1995/96:85 Hemlig kameraövervakning.
Mot. 1995/96:Jull Siw Persson och Bengt Harding Olson (fp) med 

anledning av prop. 1995/96:85 Hemlig kameraövervakning.
Mot. 1996/97:Ju7 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av 

prop. 1996/97:9 Ny rättshjälpslag.
Mot. 1996/97:Ju8 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp) med anledning av 

prop. 1996/97:9 Ny rättshjälpslag.
Mot. 1996/97:Ju36 av Bengt Harding Olson (fp) med anledning av re

geringens skr. 1996/97:168 Återkallelse av proposition 1996/97:131 
Prövningstillstånd i hovrätten.

Mot. 1996/97:So425 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Stöd till funktions- 
hindrade.

Mot. 1997/98:Ju201 Jerry Martinger (m) Hemlig teknisk avlyssning.
Mot. 1997/98:Ju931 av Siw Persson m.fl. (fp) Rättspolitiken.
Mot. 1997/98:Skl4 av Gun Hellsvik m.fl. (m) med anledning av prop. 

1997/98:9 Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m.
Mot. 1998/99:Ju3 Gun Hellsvik m.fl. (m) med anledning av prop. 

1998/99:19 Ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penning
tvätt, m.m.

Mot. 1998/99:Ju802 Jerry Martinger (m) Hemlig teknisk avlyssning.
Mot. 1998/99:Ju809 av Camilla Dahlin-Andersson och Eva Flyborg (fp) 

Rättshjälpsreformen.
Mot. 1998/99:Ju810 av Johan Pehrson och Siw Persson (fp) Rättshjälpen.
Mot. 1998/99:Ju911 av Siw Persson m.fl. (fp) Kamp mot brotten.
Mot. 1999/2000:Ju723 av Gun Hellsvik m.fl. (m) Stärkt skydd för 

brottsoffer.
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Mot. 1999/2000:K206 Bo Lundgren m.fl. (m) En modernare författ
ning-

Mot. 2000/01:A812 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Liberal jämställd- 
hetspolitik.

Mot. 2000/0 l:Ju 13 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) med anledning 
av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer.

Mot. 2000/0l:Jul4 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) med anledning av 
prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer.

Mot. 2000/0l:Jul5 av Johan Pehrson (fp) med anledning av prop. 
2000/01:79 Stöd till brottsoffer.

Mot. 2000/01 :Ju911 av Bo Lundgren m.fl. (m) Trygghet till liv och 
egendom.

Mot. 2000/0 l:Ju930 av Gun Hellsvik m.fl. (m) Brottsoffren.
Mot. 2000/0 l:Ju933 av Siw Persson och Johan Pehrson (fp) Rättssam

hället.
Mot. 2000/01:L8 av Stig Rindborg m.fl. (m) med anledning av prop. 

2000/01:68 Ersättning för ideell skada.
Mot. 2000/01:L9 av Ana Maria Narti och Johan Pehrson (fp) med 

anledning av prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada.
Mot. 2002/03:A315 av Anders G Högmark m.fl. (m) Jämställdhet.
Mot. 2002/03:Ju7 av Beatrice Ask m.fl. (m) med anledning av prop. 

2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer.
Mot. 2002/03:Ju9 av Johan Pehrson m.fl. (fp) med anledning av prop. 

2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer.
Mot. 2002/03:Ju234 av Johan Pehrson m.fl. (fp) Våld i nära relationer.
Mot. 2002/03:Ju250 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) Våld mot 

kvinnor.
Mot. 2002/03:Ju289 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) Elektronisk 

övervakning.
Mot. 2002/03:Ju364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Stärkt rättstrygghet 

och rättssäkerhet.
Mot. 2002/03:Ju369 av Beatrice Ask m.fl. (m) Brottsoffer.

Kommittédirektiv
Anförande av statsrådet Zetterberg till statsrådsprotokollet den 25 maj 

1951.
Anförande av statsrådet Zetterberg till statsrådsprotokollet den 20 januari 

1956.
Anförande av statsrådet Kling till statsrådsprotokollet den 28 juni 1962. 
Anförande av statsrådet Kling till statsrådsprotokollet den 13 maj 1966. 
Anförande av statsrådet Geijer till statsrådsprotokollet den 28 juni 1974. 
Dir. 1981:75 Översyn av rättshjälpssystemet.
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Dir. 1982:100 Intensifiering av kampen mot narkotika.
Dir. 1984:43 Tilläggsdirektiv till rättshjälpskommittén.
Dir. 1987:15 Fortsatt granskningsarbete med anledning av mordet på 

Olof Palme.
Dir. 1989:64 Tilläggsdirektiv till 1983 års folkbokföringskommitté.
Dir. 1993:38 Rättegången i hovrätt m.m.
Dir. 1993:77 Översyn av rättshjälpslagen.
Dir. 1993:88 Kommission om våld mot kvinnor.
Dir. 1994:81 Tilläggsdirektiv till 1993 års Rättshjälpsutredning.
Dir 1995:18 Användning av övervakningskameror.
Dir. 1995:94 Utvärdering av åtgärder på brottsofferområdet.
Dir. 1996:64 Hemlig avlyssning m.m.
Dir. 2004:51 Skyddet för den personliga integriteten.
Dir. 2004:96 En samlad översyn av regeringsformen.

Offentliga utredningar
SOU 1926:31 Domstols för fattningen. Processkommissionens betänkande 

angående rättegångsväsendets ombildning, första delen.
SOU 1932:29 Promemoria angående lagstiftning om vissa straffprocessuella 

tvångsmedel, utarbetad inom justitiedepartementet.
SOU 1938:43 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. I Lagtext.
SOU 1938:44 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. II Motiv 

m.m.
SOU 1940:11 Betänkande medförslag rörande offentliga rättshjälpsanstal- 

ter. Avgivet den 20 mars 1940.
SOU 1942:50 Betänkande med förslag rörande fri rättegång. Avgivet av 

1941 års utredning om fri rättegång.
SOU 1948:7 Säkerhetstjänstens verksamhet. Parlamentariska undersök

ningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst.
SOU 1951:31 Den utomprocessuella rättshjälpen åt mindre bemedlade. 

Betänkande med förslag avgivet av 1949 års rättshjälpskommitté.
SOU 1958:40 Rättegångs hjälp. Betänkande avgivet den 20 november 

1958 av 1951 års rättegångskommitté.
SOU 1965:13 Rättegångs hjälp. Betänkande med reviderat förslag till lag 

om rättegångshjälp m.m.
SOU 1968:4 Handläggningen av säkerhetsfrågor. Utlåtande av Parlamen

tariska nämnden i Wennerströmaffären.
SOU 1970:47 Skydd mot avlyssning. Betänkande av integritetsskydds- 

kommittén.
SOU 1974:85 Fotografering och integritet. Betänkande av integritets- 

skyddskommi ttén.
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SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter. Regeringsformen. Be
tänkande av 1973 års fri- och rättighetsutredning.

SOU 1975:95 Telefonavlyssning. Betänkande av utredningen om telefon
avlyssning.

SOU 1976:9 Sexuella övergrepp. Förslag till ny lydelse av brottsbalkens 
bestämmelser om sedlighetsbrott avgivet av sexualbrottsutredningen.

SOU 1976:47 Färre brottmål. Betänkande av åtalsrättskommittén med 
förslag till ökade möjligheter till åtalsunderlåtelse och förundersök- 
ningsbegränsning.

SOU 1977:36 Ersättning för brottsskador. Betänkande av brottsskadeut- 
redningen.

SOU 1977:49 Översyn av rättshjälpssystemet. Betänkande av rättshjälps- 
utredningen.

SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Betänkande avgivet 
av 1977 års sexualbrottskommitté.

SOU 1984:54 Tvångsmedel — Anonymitet — Integritet. Betänkande av 
tvångsmedelskommittén.

SOU 1984:66 Den allmänna rättshjälpen. Fluvudbetänkande av Rätts- 
hjälpskommittén.

SOU 1986:49 Målsägandebiträde. Slutbetänkande av rättshjälpskom- 
mittén.

SOU 1987:14 Juristkommissionens rapport om händelserna efter mordet på 
statsminister Olof Palme. Del 1.

SOU 1987:22 Missbrukarna, Socialtjänsten, Tvånget.
SOU 1987:74 Optisk- elektronisk övervakning. Betänkande av utred

ningen om TV-övervakning m.m.
SOU 1988:18 Rapport av Parlamentariska kommissionen med anledning 

av mordet på Olof Palme.
SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvud

rapport.
SOU 1990:50 Ny folkbokföringslag. Slutbetänkande av 1983 års folkbok- 

föringskommitté.
SOU 1990:51 SÄPO. Säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll 

och meddelarfrihet. Slutbetänkande av SÄPO-kommittén.
SOU 1990:92 Våld och brottsoffer. Slutbetänkande av våldskommissionen.
SOU 1992:84 Ersättning för kränkning genom brott. Delbetänkande av 

kommittén om ideell skada.
SOU 1993:60 Polisens rättsliga befogenheter. Delbetänkande av Polisrätts

utredningen.
SOU 1994:56 Ett centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats. 

Delbetänkande av Kvinnovåldskommissionen.
SOU 1995:33 Ersättning för ideell skada vid personskada. Slutbetänkande 

av Kommittén om ideell skada.
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SOU 1995:60 Kvinnofrid. Del A. Huvudbetänkande av Kvinnovålds- 
kommissionen.

SOU 1995:66 Polisens användning av övervakningskameror vidförunder
sökning. Delbetänkande av Utredningen om användningen av över
vakningskameror.

SOU 1995:81 Ny rättshjälpslag och andra bestämmelser om rättsligt 
bistånd. Betänkande av 1993 års rättshjälpsutredning.

SOU 1996:68 Några folkbokföringsfrågor. Betänkande avgivet av Utred
ningen om vissa folkbokföringsfrågor.

SOU 1998:40 Brottsoffer. Vad har gjorts? Vad bör göras? Betänkande av 
Brottsofferutredningen.

SOU 1998:46 Om huggning och andra hemliga tvångsmedel. Betänkande 
av Buggningsutredningen.

SOU 1999:58 Löser juridiken demokratins problem? Demokratiutrednin
gens skrift nr 23.

SOU 2001:14 Sexualbrotten. Ett ökat skydd för den sexuella integriteten 
och angränsande frågor. Betänkande av 1998 års sexualbrottskommittén.

SOU 2002:71 Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer. Delbe
tänkande av personsäkerhetsutredningen.

SOU 2004:61 En översyn av Brottsoffermyndigheten. Betänkande av Ut
redningen om Brottsoffermyndigheten.

Betänkande med förslag till lag om fri rättegång samt till kungörelse 
angående understöd av statsmedel till offentliga rättshjälpsanstalter i 
riket m.m. avgivet av inom justitiedepartementet tillkallade sakkun
niga, Stockholm 1918.

Ju 1970:14 PM angående reform av samhällets rättshjälp.
Ds Ju 1975:15 Rättshjälp för skiftesman.
Ds Ju 1979:18 Fallet Bergling. Rapport av 1979 års särskilda juristkom

mission.
Ds Ju 1980:2 Fallet Bergling. Överväganden angående åtgärder. Slutrap

port av 1979 års särskilda juristkommission.
Ds Ju 1981:8 Åtalsregler vid misshandel. Förslag avgivet av 1977 års 

sexualbrottskommitté.
Ds Ju 1981:22 Hemlig avlyssning m.m. Delbetänkande avgivet av 

tvångsmedelskommittén.
Ds Ju 1982:2 Rättshjälpskostnaderna.
Ds S 1983:2 Kvinnomisshandel. Kartläggning och överväganden.
Ds Ju 1987:1 Översyn av brottsskadelagen.
Ds Ju 1987:13 Besöksförbud.
Ds 1992:24 Några brottsofferfrågor — utvidgad rätt till målsägande- 

biträde och förbättrat rättsligt bistånd till brottsoffer utomlands.
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Ds 1993:29 Brottsoffren i blickpunkten - åtgärder för att stärka brotts
offrens ställning.

Ds 2001:73 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer. 
Ds 2003:13 Overskottsinformation.

Propositioner
Prop. 1918:331 med förslag till lag om fri rättegång m.m.
Prop. 1919:118 med förslag till lag om fri rättegång m.m.
Prop. 1922:28 med förslag till lag om tiden för företagande av rannsak

ning med häktad.
Prop. 1931:80 angående huvudgrunderna för en rättegångsreform.
Prop. 1933:196 med förslag till lag angående ändring i vissa delar av 

förordningen om nya strafflagens införande och vad i avseende därå 
iakttagas skall m.m.

Prop. 1939:3 förslag till lag om ändring i 8 kap. strafflagen m.m.
Prop. 1940:55 med förslag till lag om straff för sabotage m.m.
Prop. 1940:96 med förslag till lag om vissa tvångsmedel vid krig eller 

krigsfara m.m.
Prop. 1942:5 med förslag till rättegångsbalk.
Prop. 1946:284 angående fortsatt verksamhet för hindrande och upp

dagande av spioneri m.m.
Prop. 1952:22 med förslag till lag med särskilda bestämmelser om tvångs

medel i vissa brottmål.
Prop. 1970:1 angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 

1970/71.
Prop. 1972:4 med förslag till rättshjälpslag m.m.
Prop. 1972:5 förslag till skadeståndslag m.m.
Prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning

m.m.
Prop. 1974:1 angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 

1974/75.
Prop. 1975:19 om lagstiftning om skydd mot avlyssning.
Prop. 1975/76:47 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen 

(1972:429) m.m.
Prop. 1975/76:194 om TV-övervakning.
Prop. 1977/78:126 om ersättning för brottsskador.
Prop. 1978/79:90 med förslag till ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

m.m.
Prop. 1980/81:76 om interneringspåföljdens avskaffande och straffet för 

grovt narkotikabrott.
Prop. 1981/82:28 om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429) m.m.
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Prop. 1981/82:43 om ändring i brottsbalken (åtalsregler vid misshandel). 
Prop. 1982/83:61 om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429) m.m. 
Prop. 1983/84:105 om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten); 
Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m.
Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande.
Prop. 1986/87:158 om ny organisation för folkbokföring.
Prop. 1987/88:1 om ändring i rättegångsbalken (enskilt anspråk vid 

förundersökning och rättegång).
Prop. 1987/88:14 om ändring i brottsbalken (grov misshandel och grov 

stöld).
Prop. 1987/88:73 om förbättringar inom rättshjälpssystemet.
Prop. 1987/88:92 om ändring i brottsskadelagen (1978:413).
Prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89. 
Prop. 1987/88:107 om målsägandebiträde.
Prop. 1987/88:137 om besöksförbud.
Prop. 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor.
Prop. 1989/90:119 om övervakningskameror m.m.
Prop. 1989/90:158 om utvidgad rätt till målsägandebiträde, m.m.
Prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92. 
Prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m.
Prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93. 
Prop. 1991/92:159 om sänkt inkomstgräns för allmän rättshjälp.
Prop. 1992/93:109 om ändring i rättshjälpslagen m.m.
Prop. 1993/94:26 om utvidgad rätt till målsägandebiträde och förbättrat 

rättsligt bistånd utomlands.
Prop. 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskri

minering i arbetslivet.
Prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och 

andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning.
Prop. 1994/95:3 Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djur- 

gården.
Prop. 1995/96:85 Hemlig kameraövervakning.
Prop. 1996/97:9 Ny rättshjälpslag.
Prop. 1997/98:9 Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m. 
Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid.
Prop. 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning.
Prop. 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen.
Prop. 1998/99:41 Ändringar i brottsskadelagen.
Prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada.
Prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer.
Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m.
Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.
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Prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära rela
tioner.

Prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer 
ändamålsenlig reglering.

Prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m.

Regeringsskrivelser
1988/89:43 med redogörelse för telefonavlyssning vid förundersökning i 

brottmål under år 1987.
1993/96:9 ?
2003/04:36 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig 

kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2002.

Utskottsbetänkanden och yttranden
Särskilda utskottets utlåtande 1931 nr 1 angående huvudgrunderna för 

en rättegångsreform samt i anslutning därtill väckta motioner.
Första lagutskottets utlåtande 1932 nr 18 i anledning av väckta motio

ner angående lagstiftning om förberedande undersökning och tvångs
medel i brottmål.

Första lagutskottets utlåtande 1933 nr 37 i anledning av proposition 
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av förordningen om 
nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall m.m.

Konstitutionsutskottets utlåtande 1938 nr 16 i anledning av väckta 
motioner om förstärkt grundlagsskydd för vissa fundamentala princi
per för samhället.

Andra särskilda utskottets utlåtande 1939 nr 9 i anledning av proposi
tion med förslag till lag om ändring i 8 kap. strafflagen, m.m.

Andra särskilda utskottets utlåtande 1939 nr 36 i anledning av proposi
tion med förslag till lag om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara
m.m.

Första särskilda utskottets utlåtande 1942 nr 2 i anledning av dels pro
position med förslag till rättegångsbalk, dels ock i ämnet väckta mo
tioner.

Konstitutionsutskottets utlåtande 1948 nr 17 i anledning av väckt motion 
med förslag till ändrad lydelse av 16 § regeringsformen.

Första lagutskottets utlåtande 1962 nr 28 i anledning av väckta motio
ner om processuell rättshjälp.

Bet. JuU 1972:12 i anledning av proposition 1972:4 med förslag till 
rättshjälpslag m.m. jämte motioner.

Bet. JuU 1973:1 i anledning av proposition 1972:132 med förslag till lag 
om ändring i rättshjälpslagen m.m. jämte motioner.
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Bet. KU 1973:20 med anledning av granskning av statsrådens ämbets
utövning och regeringsärendenas handläggning.

Bet. JuU 1974:1 i anledning av propositionen 1974:1 gjorda framställ
ningar om anslag för budgetåret 1974/75 till ersättning för personska
dor på grund av brott, m.m. jämte motioner.

Bet. JuU 1974:18 i anledning av propositionen 1974:71 med förslag till 
lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) jämte motioner.

Bet. JuU 1975:12 med anledning av prop. 1975:19 om lagstiftning om 
skydd mot avlyssning jämte motioner.

Bet. JuU 1975/76:17 med anledning av propositionen 1975/76:47 med 
förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) m.m. jämte 
motioner.

Bet. JuU 1975/76:24 med anledning av propositionen 1975/76:100 
såvitt gäller anslag till rättshjälp m.m. jämte motioner.

Bet. JuU 1976/77:14 med anledning av prop. 1975/76:194 om TV- 
övervakning jämte motioner.

Bet. JuU 1976/77:24 med anledning av propositionen 1976/77:100 
såvitt gäller anslag till rättshjälp m.m. jämte motioner.

Bet. JuU 1977/78:32 med anledning av propositionen 1977/78:126 om 
ersättning för brottsskador jämte motioner.

Bet. JuU 1978/79:30 med anledning av propositionen 1978/79:90 med 
förslag till ändring i rättshjälpslagen (1972:429) m.m. jämte motioner.

Bet. KU 1978/79:39 med anledning av propositionen 1978/79:195 om 
förstärkt skydd för fri- och rättigheter m.m. jämte motioner

Bet. KU 1979/80:1 angående vilande förslag till grundlagsändringar 
m.m. jämte motion.

Bet. 1981/82:18 om åtalsreglerna vid misshandel (prop. 1981/82:43).
Bet. 1981/82:19 om ändringar i rättshjälpslagen m.m. (prop. 1981/ 

82:28 delvis jämte motioner).
Bet. JuU 1981/82:35 om telefonavlyssning.
Bet. JuU 1981/82:54 om parlamentarisk kontroll i fråga om telefon

avlyssning.
Bet. JuU 1982/83:19 om ändringar i rättshjälpslagen m.m. (prop. 1982/ 

83:61 jämte motioner).
Bet. JuU 1983/84:25 om sexualbrotten (prop. 1983/84:105 jämte mo

tioner).
Bet. JuU 1984/85:12 om åtgärder mot narkotikabrott m.m. (prop. 

1984/85:19 delvis och prop. 1985/85:46 jämte motioner).
Bet. JuU 1987/88:4 om telefonavlyssning (skr. 1986/87:162).
Bet. JuU 1987/88:6 om besöksförbud m.m.
Bet. JuU 1987/88:9 om delegerad beslutanderätt i vissa domstolsären

den m.m. (prop. 1987/88:8 jämte motion).
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Bet. JuU 1987/88:21 om ändringar i rättshjälpslagen m.m. (prop. 1987/ 
88:73 jämte motioner).

Bet. JuU 1987/88:33 om målsägandebiträde (prop. 1987/88:107).
Bet. JuU 1987/88:37 om ändring i brottsskadelagen (prop. 1987/88:92 

jämte motioner).
Bet. JuU 1987/88:42 om besöksförbud (prop. 1987/88:137).
Bet. SkU 1987/88:2 om ny organisation för folkbokföring.
Bet. JuU 1988/89:JuU5 Fortsatt giltighet av lagen med särskilda bestäm

melser om tvångsmedel i vissa brottmål.
Bet. 1988/89:JuUl 1 Telefonavlyssning.
Bet. JuU 1988/89:JuU12 Spaningslagen.
Bet. 1988/89:JuU25 Vissa tvångsmedelsfrågor.
Bet. 1989/90:JuU5 Våldsbrott och brottsoffer.
Bet. 1989/90:JuU28 Anslag till brottsskadenämnden.
Bet. 1989/90:SkU33 Tilläggsanslag till skatteförvaltningen och folkbok

föringen.
Bet. 1990/91 :JuU4 Utvidgad rätt till målsägandebiträde, m.m.
Bet. 1990/9 l:JuU21 Anslag till brottsskadenämnden m.m.
Bet. 1990/91:SkU28 Ny folkbokföringslag.
Bet. 1991/92:JuU18 Anslag till brottsskadenämnden m.m.
Bet. 1991/92:JuU26 Inkomstgräns för allmän rättshjälp, m.m.
Bet. 1992/93:JuU12 Ändringar i rättshjälpslagen m.m.
Bet. 1992/93:JuU27 Anslag till brottsskadenämnden m.m.
Bet. 1993/94:JuU12 Målsägandebiträde m.m.
Bet. 1993/94:JuU25 En brottsofferfond, m.m.
Bet. 1994/95:BoU6 Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken- 

Dj urgården.
Bet. 1994/95:JuU 13 Anslag till Brottsoffermyndigheten m.m.
Bet. 1995/96:JuUll Hemlig kameraövervakning.
Bet. 1996/97:JuU3 Ny rättshjälpslag, m.m.
Bet. 1997/98:JuU13 Kvinnofrid.
Bet. 1997/98:SkU5 Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, 

m.m.
Bet. 1998/99:JuU6 Ändringar i rättshjälpslagen.
Bet. 1998/99:JuU21 Polisfrågor.
Bet. 2000/01:LU 19 Ersättning för ideell skada, m.m.
Bet. 2000/0 l:JuU20 Brottsoffer.
Bet. 2002/03:JuU17 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära 

relationer.
Bet. 2003/04:JuU2 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en 

mer ändamålsenlig reglering.
Bet. 2003/04:JuU12 Hemlig avlyssning, m.m.
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Yttr. 1990/91:KU6y Ny folkbokföringslag.
Yttr. 1997/98:JuU3y Skydd för förföljda personer, m.m.

Protokoll
Riksdagens protokoll 1939, första kammaren nr 8 
Riksdagens protokoll 1939, andra kammaren nr 8 
Riksdagens protokoll 1939, första kammaren nr 30 
Riksdagens protokoll 1939, andra kammaren nr 30 
Riksdagens protokoll 1942, första kammaren nr 22 
Riksdagens protokoll 1942, andra kammaren nr 22

Riksdagsskrivelser
Rskr 1932 nr 74 
Rksr 1948 nr 245.
Rskr 1962 nr 136 
Rskr 1974:235 
Rskr 1987/88:2 
Rskr 1987/88:52 
Rskr 1988/89:87 
Rksr 1989/90:65 
Rskr 1990/91:217 
Rskr 1991/92:307 
Rskr 1997/98:250

Praxis och andra avgöranden
NJA 1932 s. 423 
NJA 1985 s. 309 
NJA 1995 s. 464 
NJA 1996 s. 370 
NJA 1996 s. 727 
NJA 1997 s. 538 
NJA 1999 s. 149 II 
NJA 1999 s. 149 III 
NJA 2000 s. 390 
NJA 2003 s. 226

RH 1997:47

JO:s ämbetsberättelse 1932, s. 174 
JO:s ämbetsberättelse 1984/85, s. 282 
JO:s ämbetsberättelse 1987/88, s. 195
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Partimaterial
Hjalmarson, Jarl, Personlig äganderätt eller kollektiv. I Kvinnorna och 

framtiden 1956, s. 2-9.
Kvinnans väg till frihet. December 1946, Skp:s informationsmaterial.
Protokoll från Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis tjugonde kon

gress, söndag 13 maj, 1956.
Bryt brottskurvan — öka rättstryggheten. Rapport till Moderata samlings

partiets styrelse, aug. 1970.
Vpk val 73. Valhandbok, Vänsterpartiet kommunisterna.
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1975-06-02.
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Lars Werners svar 27 juli 1979 på Sveriges Villaägareförbunds frågor.
Val 79. Arbetshäfte: program för 80-talet: radikal arbetarpolitik. Vägen 
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minister Sten Wickbom, s. 80 f.
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Gårdagens idéer — En kritik av det socialdemokratiska partiprogramförslaget. 
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tiet informerar 1989:9.
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Offerprovocerade dråp 196 
Olovlig avlyssning 100 ff., 132 ff., 

284
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p
Parlamentarisk kontroll 102 
Parti 25 ff.

- catch-all parti 27
- kaderparti 26
- kartellparti 27
- massparti 26
- partifunktioner 28
- partisympatisörer 34, 290 

Partigrupp 34, 93 
Partiprogram 28, 90 f.
Partisystem 27 ff.

- enpartisystem 28
- flerpartisystem 28 ff.
- mångpartisystem 29
- predominant party system
29 ff.
- tvåpartisystem 35 

Parti uppfattning 93 f. 
Personövervakning 109,119 
Pilotmål 143 ff., 153 
Politikområde 69 ff.
Politisk demokrati 46 
Politiska verkningar 53 f.
Politiska överväganden 60 
Prisbasbelopp 148 ff., 168 ff., 192 
Proportionalitetsprincipen 101 
Prostitution 59

R
Riksdagsrepresentation 84 
Rymlingsanslaget 202, 219, 276 
Rättegångskommittén 156 f. 
Rättegångsreform 104, 116 f. 
Rättegångsskola 206 
Rättsdogmatik 69 
Rättsdogmatisk metod 15,48 
Rättshjälp 53, 80 ff., 141 ff., 271, 

281 ff., 295
- borde-regeln 151, 162,
- ekonomiskt underlag 152
- inkomstgräns 152, 162 ff, 
172 ff, 193 f., 273 ff, 283

- personkrets 141, 156, 167,
271
- rådgivning 150 ff, 188
- rättshjälpsavgift 149 ff, 169
- rättslig angelägenhet 148 ff, 
179 ff.
- subsidiaritet 150 ff, 160 ff, 
193, 272 f, 283 ff.
- särskilda skäl 153 f., 178 ff,
190

Rättshjälpsanstalt 145 f. 
Rättshjälpskommittén 159, 169, 

231, 272 f
Rättshjälpsmyndighet 149 ff. 
Rättshjälpsnämnd 149 
Rättshjälpsutredningen 164, 184 
Rättskälla 48 ff, 85 
Rättslikhet 21, 69 
Rättsskydd 80, 142 ff, 157 ff, 192, 

272, 281 ff.
Rättsskyddsförsäkring 142 ff,

157 ff, 191
Rättspolitik 16 ff, 41 ff, 57, 65 ff., 

76, 92, 287 ff., 298
- de lege ferenda 67 ff
- de sententia ferenda 68 

Rättspolitisk dimension 20, 39 ff,
84 ff, 291,300

Rättspolitiska områden 21,43 ff. 
Rättspolitiskt program 20, 41 ff,

91 f, 287, 301
Rättsstat 69 ff, 78, 243 f., 272 ff, 

299
- rättsstatlig ideologi 21,69
- rättsstatliga komponenter 
70 f, 277

Rättssystem 61 f, 74 
Rättssäkerhet 21, 56, 69 ff, 164 f, 

192, 281 f.
Rättssäkerhetsgarantier 131 
Rätts teknik 65 ff 
Rättstillgänglighet 21, 69, 80, 163, 

265, 281 ff, 299
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Rättstrygghet 21, 69 ff., 244, 277, 
297

Rättsvetenskap 18, 67 ff, 300

S
Samarbetssamtal 188 ff.
Sannolika skäl 113 
Sekretessmarkering 214, 239 ff, 

280
Sexualbrottskommittén 197,203, 

218, 228
Sexualbrottsutredningen 197 ff,

217 £, 276
Skiftesman 179 ff., 189 ff.
Skälig misstanke 113,123,270 
Socialdemokratiska arbetarepartiet

29 ff.
Socialförmån 143 ff., 167 ff.,

283 f.
Social skyddslagstiftning 161 ff.,

193, 272 ff 
SPANARK 135 
Standardiserad politik 59 
Straffrättspolitik 7 5 
Statsvetenskap 86 
Straffprocessuella tvångsmedel

78 ff., 97 ff, 117, 130 ff., 265 ff, 
291

Stödperson 203 ff., 228 ff., 239 ff. 
Sveriges kommunistiska parti 30 
Synnerlig vikt 113, 123 
Säkerhetstjänsten 118 
SÄPO-kommittén 104,266

T
Teleadress 112f.
Telemeddelande 111 
Tillståndsplikt 108, 120, 131 
Tillväxt-miljödimensionen 40 
Tilläggsavgift 168 
Textanalys 40, 86 f.

Tvångsmedelskommittén 103 ff., 
123 ff., 136, 266 ff. 

Tvåpartsprocess 174 ff.

U
Upplysningsplikt 108, 120, 131 
Utredningen om användning av 

kameraövervakning 103 
Utredningen om TV-övervakning

103
Utredningen om telefonavlyssning

103, 135

V
Valmanifest 92 
Viktimologi 196 
Vittnesstödsverksamhet 83 
Våldtäkt 53 ff., 83, 202 £, 217, 229 
Välfärd 70 £, 277 
Välfärdsstat 36 ff., 70 £, 288 £, 299 
Vänster-högerdimensionen 35 ff., 

87, 289
Vänsterpartiet 33 
Vänsterpartiet kommunisterna 31 
Värdeallokering 49, 59

Y
Yttersta skyddsnät 163, 173 ff., 

271,295

Ä
Äktenskapsskillnad 143 ff., 178 ff., 

189 ff., 272 ff.
Ändamålsprincipen 100 f.

Ö
Översko ttsinformation 114 f.,

127 ff., 139 £, 269, 293, 299 
Överträdelse av besöksförbud 214, 

249 ff., 261, 279 ff.
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