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FlyMe i rätten - efter 47 
månader  
I början av mars 2007, i samband med flygbolaget FlyMe:s konkurs, inledde 
ekobrottsmyndigheten i Göteborg en förundersökning avseende bokföringsbrott 
och trolöshet mot huvudman. 
Det har nu gått 47 månader, nära fyra år, sedan förundersökningen inleddes och 
nu har äntligen rättegången börjat. Självklart skall en förundersökning bedrivas så 
snabbt som möjligt, och i det här fallet har förutsättningarna funnits. Allt material 
fanns på plats i form av bokföring, verksamhetsberättelse och revision. Detta 
behövde bara kompletteras med ett antal vittnesförhör. Men det var först förra 
året, tre år efter konkursen, som åklagaren kom till skott och väckte åtal. 
 
En förundersökning ska bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger 
enligt bestämmelserna i rättegångsbalken. Undersökningsledaren ska se till att 
utredningen bedrivs effektivt och att den enskildes rättssäkerhetsintressen tas till 
vara. 
Nu är det inte bara vice chefsåklagare Lars Lithner som har svårt att hinna med. 
JO har under de senaste åren åtskilliga gånger kritiserat åklagarväsendet för 
deras långsamma handläggning. 
Kritiken har drabbat ärenden som inte varit i närheten av de tre år som gått från 
det att förundersökningen inleddes till att åtal väcks. 
 
Det är inte utan anledning som lagstiftare bestämt att en förundersökning skall 
bedrivas snabbt. Människor skall inte i onödan eller under onödigt lång tid utsättas 
för den press det innebär att vara misstänkt för brott. Vem anställer en person 
som är misstänkt för brott? 
Brottslingar skall bestraffas och det helst medan brottet finns kvar i människors 
medvetande. Det är en förutsättning för att allmänpreventionen skall fungera. 
 
Oavsett om de misstänkta blir dömda eller ej så blir de straffade när 
rättsväsendet fungerar så långsamt. Är de oskyldiga har de trots detta fått löpa 
gatlopp och har i praktiken blivit belagda med yrkesförbud. Om de är skyldiga får 
de dubbelt straff. Först den tid som förundersökningen pågår, då de har svårt att 
försörja sig eftersom ingen vill anställa dem eller ge dem uppdrag, och sedan 
ovanpå det ett bötes- eller fängelsestraff. 
Om rättsystemet skall fungera måste givetvis utredningar genomföras medan 
händelsen/ brottet är aktuellt i människors medvetande. Det är alltså inte bara de 
brottsmisstänkta som vill få klarhet utan även den berörda allmänheten. 
 
Är åklagarmyndigheten dåligt organiserad och/ eller finns det brister i 
kompetensen? De eventuella brotten i FlyMe har rört relativt stora belopp och 
berört många människor och borde därför haft högsta prioritet. 
Det borde ha varit ett relativt snabbt jobb för en ekonom eller jurist att gå igenom 
aktuella handlingar avseende FlyMe och bedöma om det finns grund för 
brottsmisstanke. Att sedan genomföra vittnesförhör borde gått att genomföra på 
ytterligare några månader. 
I dag är vi uppe i 47 månader efter konkursen. Vad beror det på? Resursbrist, 
bristande effektivitet, märklig prioriteringar eller helt enkelt inkompetens? 
 
Av Lennart Lauenstein, jurist och författare, Göteborg 

 

Del av reklamskylt för flygbolaget FlyMe. Foto: Christer Wahlgren 
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