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Ledare Generalsekreteraren

Sans och balans borde oftare drabba både
politiska beslutsfattare och troféjagande journalister

i detta nummer av tidskriften Advokaten behandlar vi den 
svenske ämbetsmannens roll och betydelse i vår demokra-
ti. Ämbetsmannen har under lång tid, med rätta, åtnjutit 
stort förtroende. Den tilliten har varit en styrka för vårt 
samhälle. Den har utgjort grundvalen för medborgarnas 
förtroende för myndigheter och andra samhällets institu-
tioner. Jag upplever dock att bilden av den oväldige och 
kloke ämbetsmannen, som med saklighet och objektivitet 
behandlar alla lika samt värnar medborgarens intressen i 
enlighet med lag, på senare tid har kommit att förändras.

Riksrevisorer, generaldirektörer och rikspolischefer 
ifrågasätts på ett sätt som aldrig förr. Min uppfattning är 
att alla de skickliga, lojala och hårt arbetande tjänstemän 
med hög integritet som finns ute på våra myndigheter inte 
på något sätt är mindre goda ämbetsmän än sina företrä-
dare. Tvärtom.

Jag tror att det i dag ställs högre krav på våra ämbets-
män. Särskilt gäller detta chefstjänstemän. Orsakerna är 
flera. Samhället har på kort tid genomgått en dramatisk 
förändring. Allmänheten har fått ökade kunskaper. Den 
tekniska utvecklingen har inneburit bättre möjligheter till 
snabb kommunikation och till insyn. Möjligheterna för 
anställda att sprida information – anonymt och ibland mot 
betalning – om brister eller missförhållanden på en myn-
dighet har, i enlighet med lagstiftarens intentioner, fått ett 
betydande genomslag. Exemplen är många. Förr kallades 
sådana personer ofta för angivare. I dag benämns de 
visselblåsare. Den terminologiska förskjutningen speglar 
ett nytt synsätt. Alldeles oproblematiskt är nog inte detta. 
Men det hör till en annan historia.

publiceringen om skatteverkets agerande när en tjäns-
teman försökte varna en tidigare kollega för medias 
granskning, liksom publiceringarna när det gäller riksre-

visorerna är båda ett resultat av visselblåsarnas informa-
tion. Genomslaget för Dagens Nyheters granskning av 
Riksrevisionen blev stort och ledde till att KU samlades 
mitt i sommaren. Man kallade med kort varsel riksreviso-
rerna till förhör. Efter olika ”avslöjanden” av varierande 
allvarlighetsgrad har nu två av riksrevisorerna avgått. Den 
administrativt ansvariga riksrevisorn, Margareta Åberg, 
har meddelat att också hon ska sluta så snart KU hittat en 
efterträdare. Man måste ställa sig frågan om dessa konse-
kvenser verkligen var proportionerliga.

När reaktionerna på DN:s granskning tog sig uttryck i 
något som tidvis mer kom att likna en troféjakt på riksre-
visorernas huvuden än ett relevant problematiserande av 
vad som förekommit, finns skäl till eftertanke. Möjligen 
störs jag av att en sedan länge pensionerad riksrevisor, 
som närmast programmatiskt kräver allas avgång, tillmäts 
en alldeles oförtjänt stor medial tyngd. Den som inte är 
insatt i frågan bibringas nämligen uppfattningen, att de 
tre riksrevisorerna är, om inte brottsliga, så i vart fall syn-
nerligen omoraliska figurer, vilka inte förtjänar någon som 
helst respekt. Detta är inte en korrekt bild, även om det 
förekommit misstag, som otvetydigt skadat förtroendet 
för Riksrevisionen. Bilden av de tre riksrevisorerna har 
likväl blivit djupt orättvis. Låt mig ta ett exempel.

När tv påannonserade nyheten om Margareta Åbergs 
aviserade avgång var det med påståendet att det före-
kommit oegentligheter på myndigheten. Detta är för en 
oförvitlig ämbetsman djupt kränkande och representerar 
inte ett adekvat språkbruk.

jag ser en fara i att journalister efter ett intensivt och 
svårt grävande lätt blir förälskade i sin egen tes. Det är 
mänskligt och tesen behöver inte vara fel. Men, den kan 
ses i olika kontexter. När granskaren får ett eget intresse i 
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utgången riskerar medias viktiga kontroll av myndigheter 
och andra makthavare att på sikt förlora i trovärdighet. 
Risken för bristande objektivitet och proportionalitet är 
tydlig.

Det är inte media som ska avsätta riksrevisorer, general-
direktörer eller rikspolischefer. Det ska riksdagen respek-
tive regeringen göra. Risken är dock stor att situationen 
på grund av den stora mediala uppmärksamheten blir 
ohållbar, även för den som inte gjort sig skyldig till något 
klandervärt. Medias reella tryck på politiker skall inte un-
derskattas. Det är en viktig förklaring till att mediala drev 
så ofta lyckas. Att riksrevisor Margareta Åberg väljer att 
avgå är, enligt min mening, endast ett uttryck för hennes 
utomordentligt goda omdöme och omsorg om myndighe-
ten. Inte för att hennes avgång är sakligt motiverad utifrån 
vad hon faktiskt gjort eller inte gjort. Drevjournalistiken 
firar nya triumfer. Och förmodligen är det det pris vi får 
betala för skyddet av den i sig mycket viktiga grävande 
journalistiken. Men sans och balans borde oftare drabba 
både politiska beslutsfattare och troféjagande journalister. 

Jakten på riksrevisorerna påminner om när drevet, rätt 
eller fel, går mot verkställande direktörer i näringslivet. 
Liksom då behövs det en uppdragsgivare med integritet, 
som står upp och lojalt tar sin beskärda del av ansvaret. 
Något som tyvärr alltför sällan sker. Det bör framhållas 
att riksrevisorerna ju faktiskt under Margareta Åbergs 
ledning inlett den omorganisation av Riksrevisionen som 
KU tidigare beställt. Detta sagt tycker jag att KU hanterade 
sommarens äventyr bra. De tog sitt ansvar på ett trovär-
digt sätt.

DN som tidning tog också sitt ansvar. Granskningen var 
i hög grad relevant även om den grävande journalistikens 
format och uttryck reser frågor. Krigsrubrikerna var så 
svarta de gick att göra. Vad är då kvar till verkligt allvarliga 
avslöjanden om brottsliga förfaranden? 

som jag i andra sammanhang redovisat, har jag lång erfa-
renhet av Margareta Åberg i professionella sammanhang. 
Hon åtnjuter, på goda grunder, ett mycket högt anseende 
inom rättsväsendet. Hon är sällsynt klok och har ett utom-
ordentligt gott omdöme. Därför framstår det från mänsk-
liga utgångspunkter som orättfärdigt att hon ska nödgas 
att på eget initiativ lämna uppdraget. Men, hennes beslut 
är å andra sidan ett uttryck för den goda ämbetsmannens 
ansvarskänsla.

Granskningen av Riksrevisionen aktualiserar många frå-
gor. När det gäller det mediala perspektivet tycker jag att 
granskningen ibland kan bli väl självuppfyllande och inte 
sällan onödigt hänsynslös. Den seriöst grävande journalis-
tiken är en grundpelare i vår demokrati. Den måste dock 
värna sitt oberoende och sin integritet. Den får inte bli ett 
redskap för missnöjesyttringar av förment förfördelade 
anställda eller en populistisk folkdomstol i jakt på synda-
bockar. Då riskerar den att förlora i legitimitet. Vi är inte 
där än. Men utvecklingen kräver uppmärksamhet.

så tillbaka till ämbetsmannen. Denne centrala figur i 
förvaltningen är i dag mycket mer påpassad än tidigare. 
Det finns inte utrymme för den frihet och anonymitet som 
tidigare präglade statsförvaltningens tjänstemän. Synen 

på tjänstemannen har också förändrats i takt med att 
välfärdsstaten blir alltmer ansträngd. Tjänstemännens var-
dag inom socialförsäkringsområdet, migrationsområdet, 
skolan, sjukvården och kronofogden är en tillvaro fylld 
av svåra möten med medborgarna. I sådana tider behövs 
starka och empatiska chefer som med inspiration, integri-
tet och auktoritet kan leda förvaltningsmyndigheterna. 

Den senaste tiden har, utöver händelserna inom Riks-
revisionen, frågan om relationen och ansvaret mellan 
politiken och statstjänstemännen, aktualiserats också 
när det gäller Migrationsverket, polisen och försvaret. 
Myndighetschefer med integritet beskrivs stundom som 
aktivister. När Expressens ledarsida på oklara grunder 
hoppar på Migrationsverkets generaldirektör, Anders Da-
nielsson, och utpekar honom som politisk aktivist därför 
att han fullgjort sitt uppdrag (i vilket ingår att värna vad 
som Expressen beskriver som ett ”särintresse” – nämligen 
asylrätten) är det oroväckande. Det var därför mycket vik-
tigt att justitieministern tydligt tog det ansvar som åvilar 
en uppdragsgivare, nämligen att stå upp för sin tjänste-
man och generaldirektör. Det var bra. Tyvärr gör inte alla 
ministrar det.

regeringen styr riket enligt regeringsformen. Det innebär 
att regeringen måste ta ansvar också i ansträngda lägen. 
Det är självklart inte i sin ordning att överlåta detta på 
myndighetscheferna. Det är givetvis inte heller godtagbart 
att regeringen lägger sig i handläggningen  av enskilda 
ärenden. Avgränsningen är dock inte självklar. Men, en 
sak är säker. Alla vi som är i kontakt med svenska myn-
digheter är inte betjänta av att förvaltningen befolkas av 
ängsliga ja-sägare. Vi är i behov av människor som kan 
fatta egna beslut grundade på den värdegrund som följer 
av regeringsformen. Det gäller tjänstemän på alla nivåer 
och det gäller statsråd. Vi behöver kunna känna tillit till 
myndigheter, tjänstemän och politiker. Det finns över 
250 000 anställda i staten. De representerar cirka 5,6 
procent av alla anställda.

Det ligger en fara i att den mediala granskningen av 
de tillkortakommanden som enskilda tjänstemän gör 
sig skyldiga till skapar ett förakt och en misstro som är 
mycket farligare för samhället än de ofta rätt triviala 
misstag som må begås. Det är därför angeläget att media 
ägnar sin uppmärksamhet åt verkliga och allvarliga miss-
förhållanden och inte hemfaller åt hetsjakt till främjande 
av lösnummerförsäljning eller gillanden och retweets på 
sociala medier. Därför är det viktigt att, som DN gör, satsa 
på journalistiken.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Det är inte 
media som 

ska av
sätta riks
revisorer, 
general

direktörer 
eller 

rikspolis
chefer. 

Det ska 
riksdagen 
respektive 
regeringen 

göra.”
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Nyheter

Mary Robinson tilldelas
Stockholm Human Rights Award
Det prestigefyllda priset 
Stockholm Human Rights 
Award för 2016 tilldelas 
irländskan Mary Robinson. 
Hon var tidigare FN:s hög-
kommissarie för mänskliga 
rättigheter.

Mary Robinson, Irlands första 
kvinnliga president och FN:s 
högkommissarie för mänskliga 
rättigheter mellan 1997 och 
2002, får Stockholm Human 
Rights Award 2016. Internatio-
nal Legal Assistance Consor-
tium, Sveriges advokatsamfund 
och International Bar Associa-

tion som delar ut Stockholm 
Human Rights Award skriver 
i ett pressmeddelande: ”Hon 
är respekterad och erkänd för 
sina insatser med att reformera 
och förnya presidentposten i 
Irland. Som högkommissarie 
för mänskliga rättigheter i FN 
bidrog hon till att sätta frågan 
på dagordningen både inom 
världsorganisationen och inter-
nationellt.”

72-åriga Mary Robinson är 
utbildad jurist och var mellan 
2008 och 2010 ordförande i 
Internationella Juristkommis-
sionen, och är i dag ordförande 

i Mary Robinson Foundation 
– Climate Justice, som arbetar 
med att forma en internationell 
ram som minimerar de negativa 
effekterna som klimatföränd-
ringarna har på fattiga samhäl-
len runt om i världen.

årets prisutdelningsceremoni 
kommer att äga rum den 23 
november i Berwaldhallen i 
Stockholm. Priset tillkom 2009 
på gemensamt initiativ av 
International Bar Association, 
International Legal Assistance 
Consortium och Sveriges advo-
katsamfund. FO

TO
: T

T

Årets prisutdelningsceremoni kommer att äga rum den 23 november i Berwaldhallen i Stockholm.Skatteverket bör tydliggöra sin 
ståndpunkt i värderingsfrågor genom 
ställningstagande, anser samfundet.

Kritik mot förslag 
om personaloptioner
I sitt betänkandet Beskattning 
av incitamentsprogram före-
slås bland annat att det införs 
bestämmelser om särskilt skat-
tegynnade personaloptioner, s.k. 
kvalificerade personaloptioner.

Advokatsamfundet har i sitt 
remissyttrande flera invändning-
ar mot förslagen. Bland annat 
anses att förslaget borde omfat-
ta fler företag och branscher, inte 
enbart de minsta och yngsta, 
samt kritiseras att Skatteverket 
ska få meddela föreskrifter om 
värderingsparametrar.

Advokatsamfundet skriver 
bland annat att: ”Bevisfrågor läm-
par sig inte för normgivning ge-
nom föreskrifter. Föreskrifter ris-
kerar dessutom vid den praktiska 
rättstillämpningen att få större 
genomslag än deras värde som 
rättskälla. Om Skatteverket vill 
tydliggöra sin ståndpunkt i vär-
deringsfrågor, kan det ske genom 
ett vanligt ställningstagande.”

Utbildningsdag för 
Södra avdelningen
22 november 2016 anordnar 
Södra Avdelningen av Sveriges 
Advokatsamfund en utbildnings-
dag för sina medlemmar. Under 
utbildningsdagen kommer man 
att fokusera på vittnen. Advokat 
Per E Samuelsson kommer att 
tala om konsten att förhöra ett 
vittne. Vidare kommer professor 
Pär Anders Granhag att föreläsa 
om vittnespsykologi. Därefter 
inbjuder avdelningen till after 
work med mingel. Utbildningen 
kommer att äga rum i Malmö på 
Studio Meetingpoint. Anmälan 
är bindande och sker via följande 
länk, http://www.trippus.net/
AdvokatsamfundetDeltagare. 
Utbildningen kostar 1500 kr. 
Kontakta advokat Cecilia Wacht-
meister för ytterligare informa-
tion.
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Medicinsk åldersbedömning 
av ensamkommande asyl-
sökande ska ske genom att 
knäleder och visdomständer 
undersöks. Det beskedet gav 
Rättsmedicinalverket (RMV) 
vid en pressträff den 9 sep-
tember.

De medicinska åldersbedöm-
ningar som Rättsmedicinal-
verket ska genomföra som 
underlag för bedömning av om 
en person är under eller över 18 
år kommer att genomföras med 
hjälp av tandmognadsbedöm-
ning (visdomständerna) samt 
bedömning av mognadsgraden 
av tillväxtzonen i lårbenets 
nedre del.

Varje knäledsbild ska 
bedömas av två oberoende 
röntgenläkare med erforderlig 
kompetens. Varje panorama-
röntgenbild ska bedömas av 
två oberoende tandläkare. Den 
samlade medicinska åldersbe-
dömningen som RMV lämnar 
till Migrationsverket kommer att 
göras av rättsläkare.

RMV:s avsikt är att påbörja 
upphandlingen av medicin-
ska tjänster för bedömningen 

av 18-årsgränsen i början av 
oktober. Tidigast kan avtal med 
leverantörer slutas i december 
och verksamheten skulle därmed 
kunna komma igång under för-
sta kvartalet 2017, enligt RMV:s 
generaldirektör Monica Rodrigo.

Medicinsk åldersbedömning 
är frivillig och en rättighet den 
asylsökande har. Det råder stor 
osäkerhet om hur många medi-
cinska åldersbedömningar som 
man beräknar ska genomföras. 
Spannet är mellan fyra tusen och 
arton tusen undersökningar.

– Det är bra att man försöker 
åstadkomma mer tillförlitliga 
åldersbedömningar. Problemati-
ken kvarstår ändå eftersom det 
inte finns något exakt tillför-
litligt sätt att fastställa ålder. 
Åldersbedömningar ska vara 
frivilliga och mot den bakgrun-
den är Advokatsamfundets 
vägledande uttalande från den 
2 oktober 2015 om medicinska 
åldersbedömningar i asylären-
den fortfarande aktuellt för 
offentliga biträden, säger Anne 
Ramberg, i en kommentar. TK

Nyheter
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Undersökning av knäleder och visdoms
tänder ska visa asylsökandes ålder

Sannolikhetsberäkningar 
kring Gryningspyromanen
I oktober utkom-
mer boken ”Gry-
ningspyromanen 
– en berättelse 
om hämnd” av 
brandingenjören 
David Widlund och 
journalisten Monica Walldén. 
Författarna har tillsammans med 
professor Krzysztof Podgórski 
på statistiska institutionen vid 
Lunds universitet gjort san-
nolikhetsberäkningar på hur 
hög sannolikheten är att den så 
kallade Gryningspyromanen var 
inblandad i några av bränderna 
han inte dömdes för.

– Sannolikhetsberäkningarna 
är av samma slag som har an-
vänts i Danmark som stöd till 
bevisning och som i detta nu an-
vänds vid FN:s Libanontribunal i 
Haag för mordet på tidigare liba-
nesiske presidenten Rafiq Hariri , 
säger David Widlund.

Fördubbling av 
migrationsmål väntar
Enligt Migrationsverkets senaste 
prognoser väntas antalet migra-
tionsmål hos Sveriges domstolar 
vara fördubblade under 2017 
jämfört med 2015. Redan under 
årets första sju månader i år 
ökade antalet migrationsmål på 
domstolarna med 27 procent 
jämfört med samma period året 
innan. Den största ökningen 
återfinns vid Migrationsdomsto-
len i Stockholm.

För att möta ökningen av mig-
rationsmål kommer ett antal 
domare i den sedan tidigare eta-
blerade förstärkningsstyrkan att 
avsättas för tjänstgöring i migra-
tionsdomstolarna. Flera domare 
från allmän domstol kommer 
också att utlånas till migrations-
domstol. Även möjligheten att 
anlita pensionerade domare 
kommer att användas.

Så kan häktningar och isolering minska
Den 22 augusti lämnade 
Häktes- och restriktionsutred-
ningen sitt betänkande Färre 
i häkte och minskad isolering 
(SOU 2016:52) till inrikesmi-
nister Anders Ygeman. 

Häktes- och restriktionsutred-
ningen anser att restriktioner 
används i större utsträckning 
än vad som är motiverat, och 
att det finns anledning att tro 
att vi i Sverige överdriver risken 
för att den som är häktad utan 
restriktioner agerar illojalt. 
Utredningen anser att det krävs 
en genomgripande förändring i 

synen på häktning och kulturen 
kring häktning. Utredningen 
anser också att det är angeläget 
att antalet barn som är intagna 
på häkten minskar väsentligt. 
För det behövs ny lagstiftning. 
Utredningen lämnar bland an-
nat följande förslag.

l Inrätta två nya alternativ 
till häktning: hemarrest och 
områdesarrest. 

l Häktningstiderna ska 
begränsas genom tidsfrister. 
En misstänkt ska kunna vara 
häktad högst sex månader 
innan åtal väcks. Undantag kan 
göras om det finns synnerliga 

skäl. Om den häktade är under 
18 år ska tidsfristen i stället vara 
tre månader, och undantag ska 
tillåtas endast om det är absolut 
nödvändigt.

l Domstolarnas restriktions-
prövning ska bli mer omfat-
tande. Domstolarna ska inte 
bara bestämma om åklagaren 
ska få tillstånd att meddela res-
triktioner, utan även vilken eller 
vilka sorters restriktioner som 
tillståndet i så fall omfattar.

Läs mer: Häktes- och restrik-
tionsutredningens betänkande 

Färre i häkte och minskad 
 isolering, SOU 2016:52

RMV:s generaldirektör Monica Rodrigo bedömer att  verksamheten kan komma 
igång under första kvartalet 2017.

David Widlund och Monica Walldén.
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Advokat får full 
ersättning i LVU-ärende
Kammarrätten i Göteborg höjer 
ersättningen för ett offentligt 
biträde i ett LVU-ärende från 
förvaltningsrättens beviljade 9 
till 18 timmar. Advokaten som 
agerade offentligt biträde för 
en vårdnadshavare yrkade er-
sättning för 17 timmar och 45 
minuter, och förklarade i kost-
nadsräkningen varför ärendet 
tog särskilt mycket tid: klientens 
behov av ovanligt mycket stöd 
samt flera möten med klienten, 
nätverksgrupp och socialtjänst.

Förvaltningsrätten i Göteborg 
bedömde dock att arbetsinsat-
sen översteg det som kan anses 
normalt, och beviljade advokaten 
enbart ersättning för nio timmar. 

Advokaten överklagade då till 
kammarrätten, som i sin dom 
bifaller yrkad ersättning med 
hänsyn till uppdragets art och 
omfattning och att arbetsinsat-
sen ”inte heller varit förgäves, 
eftersom utredningen avslutades 
med att klienten fick frivilliga 
insatser i stället för tvångsåt-
gärder.”

Mål nr 2770-16

Myndighetsanställdas 
privatliv påverkas av hot
I en studie från Brottsförebyg-
gande rådet (Brå) har 45 500 
anställda vid myndigheter och 
a-kassor besvarat frågor om 
otillåten påverkan. Utsattheten 
varierar mellan organisationerna, 
och ligger mellan 30 och 50 pro-
cent. Påverkansförsöken har liten 
inverkan på tjänsteutövningen, 
trots trakasserier och hot. Desto 
större uppges konsekvenserna 
vara för hälsan och privatlivet.

Advokatsamfundets fadder-
projekt har lett till att fler än 
40 ensamkommande flykting-
barn kunnat etablera kontak-
ter i det svenska samhället. 
Advokat Marie Wessel, en 
av faddrarna, har genom sitt 
fadderskap fått insikter i och 
förståelse för en ny kultur.

Närmare 200 advokater och 
biträdande jurister har anmält 
intresse till Advokatsamfundets 
fadderprojekt, ett initiativ där 
de ställer upp och engagerar sig 
som faddrar för ensamkomman-
de flyktingbarn. Tanken är att 
de med sina speciella kunskaper 
och erfarenheter ska kunna 
hjälpa barnen att etablera till-
litsfulla relationer med vuxna 
och andra barn i det svenska 
samhället. Drygt 40 av intresse-
anmälningarna har nu matchats 
ihop med en adept.

– Projektet har börjat få sprid-
ning och lärare på olika skolor 
som har ensamkommande 
ungdomar har hört av sig om 
ungdomar som behöver en 
fadder. De flesta kommer från 
Stockholm, men även i Uppsala, 
Lund, Visby och Jönköping har 
matchningar skett. Och det är 
därför väldigt välkommet att få 
in fler faddrar runtom i landet, 
säger Lisa af Burén, ansvarig för 
Advokatsamfundets fadderpro-
jekt.

En av dem som har matchats 
ihop med en adept är Marie 
Wessel, advokat på Lindskog 
Malmström Advokatbyrå i Stock-
holm. Hon är fadder åt 17-årige 
Abu Rahma, som kom till 
Sverige som ensamkommande 
flyktingpojke från Syrien hösten 
2015.

– Jag kände i samband med 
den stora flyktingtillströmning 

som var i vintras att det var 
viktigt för mig att göra någon-
ting. Flyktingarna behöver 
integreras om deras nya liv och 
vårt samhälle ska fungera på 
sikt, och detta var ett tillfälle för 
mig att bidra till det, säger Marie 
Wessel.

sedan i våras försöker hon träffa 
sin adept, som bor tillsammans 
med sin bror, ungefär en gång i 
veckan. 

– Jag ser mig mer som en 
”surrogatmamma” åt honom än 
som en kompis, så därför låter 
jag honom vara med i det mesta 
som min familj gör. Han har ätit 
middag, vandrat, åkt motorbåt, 
seglat och paddlat med oss. Han 
har även hängt med på Allsång 
på Skansen. Dessutom har jag 
varit på ”fika” hemma hos ho-
nom, säger Marie Wessel. 

En del i fadderskapet, menar 
Marie Wessel, är att finnas 

tillgänglig för typiska föräldra-
frågor och att öva det svenska 
språket med honom, en annan 
är på ett personligt plan. Hon 
berättar att hon och hennes 
familj i sitt umgänge med Abu 
Rahma förutom att lära känna 
honom även har fått insikter i 
och förståelse för en ny kultur 
och ett annorlunda tänkande.

– Han behöver inte mig i form 
av advokat, det finns ett system 
för honom och andra ensam-
kommande flyktingbarn med 
gode män och juristkontakter. 
Men eftersom Abu kommer från 
en välutbildad syrisk familj, och 
de gode männen inte sällan är 
invandrare med låg utbildning, 
tror jag att han uppskattar att 
umgås med oss som värdesätter 
skola och utbildning. Jag upp-
manar därför fler advokatbyråer 
att engagera sig. Det är både kul 
och värdefullt att vara fadder, 
säger Marie Wessel. JP

Fler än 40 advokater har 
matchats ihop med unga

FADDERPROJEKTET

Advokat Marie Wessel är fadder åt 17-årige Abu Rahma sedan i våras.

Kammarrätten i Göteborg finner inte 
skäl att ifrågasätta att nedlagt arbete 
har varit nödvändigt med hänsyn till 
huvudmannens behov och övriga 
omständigheter.
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Bara vart sjunde förskott 
betalas ut inom egen standard
Efter kritik från justitiekans-
lern har Migrationsverket 
utvärderat hur de hanterar 
begäran från offentliga biträ-
den om förskott på kostnads-
räkningar. Rapporten visar 
att bara 14 procent betalas ut 
inom egen standard.

Justitiekanslern har i omgångar 
riktat kritik mot Migrationsver-
ket för att offentliga biträden i 
migrationsmål får vänta oskäligt 
länge på sina ersättningar. En 
utvärdering som Migrationsver-
ket nu har gjort om hanteringen 
visar att de saknat enhetliga 
bedömningar och rutiner för 
sin hantering av begäran om 
förskott på kostnadsräkningar. 
Rapporten visar också att ersätt-
ning vanligtvis inte betalas ut 
inom de sju dagar som Migra-
tionsverkets egen standard för 
begäran om förskott fastslår, 
och att tidsmålen enligt standar-
den har följts i bara 14 procent 
av ärendena.

– Jag ser mycket positivt på att 
Migrationsverket har genomfört 
denna utvärdering. Mer beklag-
ligt, dock inte överraskande, är 
att systemet med förskottsut-
betalningar uppenbarligen inte 
fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. Migrationsverket kommer 
nu att vidta en rad åtgärder 

för att förbättra hanteringen 
av förskottsutbetalningar, och 
Advokatsamfundet kommer 
även fortsättningsvis att bevaka 
denna utveckling, menar Anne 
Ramberg. 

advokatsamfundet har tidigare 
riktat kritik mot Migrationsver-
kets nya arbetsätt som påver-
kade arbetsuppgifterna för de 
offentliga biträdena i ärendena, 
och fick Migrationsverkets 
generaldirektör att backa och att 

klargöra att det inte är lämpligt 
att det offentliga biträdet pre-
senterar information som talar 
till klientens nackdel.

– Advokatens roll som offent-
ligt biträde i migrationsärenden 
skiljer sig inte från den roll som 
advokaten har i övriga ärenden 
med beaktande av advokat-
etikens grundläggande krav, 
menar Anne Ramberg.

läs mer på Advokatsamfundets 
webbplats.

Internationellt rättsligt bistånd inom TF och YGL föreslås
Den 15 september lämnade 
Mediegrundlagskommittén 
över betänkandet ”Ändrade 
mediegrundlagar” till justi-
tie- och migrationsminister 
Morgan Johansson. 

Kommittén har haft i uppdrag 
att i vissa avseenden se över 
tryckfrihetsförordningen (TF) 
och yttrandefrihetsgrundlagen 
(YGL). Betänkandet föreslår 

bland annat att det införs möj-
lighet att lämna internationellt 
rättsligt bistånd på det tryck- 
och yttrandefrihetsrättsliga 
området, eftersom kommittén 
menar att Sveriges nuvarande 
nationella reglering ger ytterst 
begränsade möjligheter att bistå 
andra länder i det här avseendet 
och inte kan anses vara i fas 
med utvecklingen inom EU.

 Förslaget innebär att ett 

förhör hålls med en misstänkt 
eller ett vittne efter att en 
utländsk åklagarmyndighet be-
gärt det. Kommittén menar att 
utgångspunkten dock bör vara 
att svenska myndigheter som 
prövar en begäran om interna-
tionellt rättsligt bistånd inte ska 
tillämpa en lägre skyddsnivå än 
vad som följer av TF och YGL.

Läs mer: Ändrade medie-
grundlagar (SOU 2016:58)

Advokatsamfundet har tidigare riktat kritik mot Migrationsverkets nya arbetsätt 
som påverkade arbetsuppgifterna för de offentliga biträdena i ärendena.

Barnkonventionen 
välkomnas 
Barnombudsmannen, Barnrätts-
centrum och Sveriges advokat-
samfund höll nyligen ett semi-
narium hos Advokatsamfundet 
med några av remissinstanserna 
för att diskutera förslagen i 
Barnrättighetsutredningens be-
tänkande ”Barnkonventionen blir 
svensk lag” (SOU 2016:19).

Barnrättighetsutredningens 
betänkande föreslog i våras 
en inkorporering av FN:s barn-
konvention i svensk lag. De 
närvarande remissinstanserna 
var överlag positiva och menade 
att lagförslagen är viktiga steg 
för att barns rättigheter ska bli 
verklighet i Sverige, och menade 
att diskussionen om att barn-
konventionen ska bli lag redan 
har haft genomslag i debatter 
kring övrig svensk lagstiftning. 
Frågetecken höjdes dock kring 
hur finansiering av kunskapslyft 
och hur tillgängliggörandet av 
myndigheterna ska gå till, vilket 
inte utredningen nämner.

Anne Ramberg om 
dömdas tid i förvar
Det finns i dag ingen bortre 
tidsgräns för hur länge personer 
som dömts till utvisning efter 
avtjänat straff kan sitta kvar i 
förvar i häkten 
och anstalter. I 
en intervju i Sve-
riges Radio sa 
Anne Ramberg 
att hon vill se 
en lagändring 
som begränsar 
tiden som ut-
visningsdömda kan sitta i förvar 
i väntan på att utvisningen kan 
genomföras.

– Som det är nu är risken stor 
att man sitter längre än brottet 
förtjänat, sa Anne Ramberg.

I inslaget framgår att re-
geringen däremot inte delar 
Rambergs uppfattning och inte 
anser att det är aktuellt med en 
lagändring.

Även advokat Ignacio Vita ut-
talar sig i inslaget och är kritisk 
till att personer som avtjänat sitt 
straff placeras bland misstänkta 
och dömda brottslingar.

Anne Ramberg.
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Välbesökta föreläsningar 
för allmänheten
Advokatsamfundet har inlett 
en helt ny form av juridisk in-
formation riktad till allmänhe-
ten, där verksamma advokater 
bland annat informerat om 
den nya asyllagstiftningen och 
försvarsadvokatens roll och 
uppdrag.

Advokatsamfundet inledde i 
slutet av augusti sin satsning på 
juridiska föresläsningar som vän-
der sig direkt till allmänheten.

– Det finns ett stort behov av 
information kring rättsfrågor 
hos allmänheten. Det är särskilt 
viktigt nu när vi sedan en tid har 
ett högt och känslostyrt tonläge 
i debatten och medierappor-
teringen om rättssäkerhet och 
rättsfrågor, säger Advokatsam-
fundets generalsekreterare 
Anne Ramberg.

Den första informationsträf-
fen behandlade den nya, tillfäl-
liga asyllagstiftningen som efter 
riksdagens beslut gäller från och 
med den 20 juli och tre år fram-
åt. Migrationsverkets rättschef 
Fredrik Beijer och advokaterna 
Petter Aasheim och Ignacio Vita, 
båda inriktade på asyl- och mig-
rationsrätt, berättade om den 

nya lagen, dess innebörd och 
skillnader jämfört med tidigare 
gällande utlänningslagen.

den 15 september berättade 
advokat Johan Eriksson på Ad-
vokatsamfundets andra öppna 
föreläsning om försvarsadvoka-
tens uppdrag och kärnvärden, 
och svarade på allmänhetens 
frågor om alltifrån nämndemän 
till etiska dilemman.

– Jag upplever att allmänhe-
tens generella kunskaper om 
advokatens roll och uppdrag 
är sisådär goda. Det finns skäl 
att vara orolig över det, ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Det är 
därför ett bra initiativ att bjuda 

in dem till föreläsningar och frå-
gestunder, säger Johan Eriksson.

Informationsträffarna om nya 
asyllagstiftningen och försvars-
advokatens roll och uppdrag har 
båda varit välbesökta. En av åhö-
rarna som kom till Advokatsam-
fundets första öppna föreläsning 
var 31-årige Joakim Thuren.

– Jag läste om föresläsningen 
på Twitter och blev nyfiken 
eftersom jag inte visste särskilt 
mycket om den nya lagen. Jag 
tycker det var väldigt intressant 
att få veta mer om den, särskilt 
att det blivit betydligt vikti-
gare huruvida asylsökande får 
flyktingstatus eller inte, säger 
Joakim Thuren. JP

Nya lagar mot insiderhandel
Den 1 september beslöt re-
geringen om en lagrådsremiss 
med förslag till effektivare 
regler mot insiderhandel, 
marknadsmanipulation och 
obehörigt röjande av insider-
information (marknadsmiss-
bruk). 

I lagrådsremissen föreslår re-
geringen två nya lagar: en ny lag 
om straff för marknadsmissbruk 
på värdepappersmarknaden och 
en ny lag med kompletterande 

bestämmelser till EU:s mark-
nadsmissbruksförordning.

l Straffskalorna för mark-
nadsmissbruksbrott skärps, och 
grova brott föreslås kunna ge 
upp till sex års fängelse.

l Regler om administrativa 
sanktioner införs. Finansinspek-
tionen som tillsynsmyndighet 
kan ingripa mot marknadsmiss-
bruk genom sanktionsföreläg-
gande och till exempel besluta 
om rättelse, förbud att utöva 
ledningsuppdrag i ett värdepap-

persinstitut, förbud att handla 
med vissa finansiella instrument 
för egen räkning och om sank-
tionsavgifter.

l Finansinspektionens samar-
bete med Ekobrottsmyndighe-
ten fördjupas, och inspektionen 
får utökade egna utredningsbe-
fogenheter.

l Stockholms tingsrätt utses 
till särskilt forum för marknads-
missbruksbrott, vilket innebär 
att samtliga mål om överträdel-
ser av de här slagen hanteras där.

Ny medarbetare på 
tidskriften Advokaten
Johan Persson är sedan i augusti 
ny medarbetare på tidskriften 
Advokaten och på Advokatsam-
fundets webbredaktion. Han har 
tidigare arbetat som reporter och 
redaktör på tidningarna Forum 
Sveaskog, Finansliv och Filter.

Inskränker rätten till 
muntlig förhandling
Justitiedepartementets prome-
moria Nya regler för europeiska 
småmål – lättare att pröva tvister 
inom EU föreslår kompletterande 
bestämmelser till det ändrade 
europeiska småmålsförfarandet 
för att göra att det blir snabbare, 
enklare och billigare för privat-
personer och företag att få gräns-
överskridande tvister prövade.

Advokatsamfundet har i sitt 
remissyttrande i huvudsak inga 
invändningar mot de föreslagna 
författningsändringarna, men 
ställer sig kritiskt till förslagen 
om att tröskeln för vad som ut-
gör ett europeiskt småmål höjs 
från 2 000 euro till 5 000 euro 
och om revidering i första me-
ningen av artikel 5.1a om muntlig 
förhandling i förordningen. I sitt 
remissyttrande skriver Advokat-
samfundet bland annat att: ”Ad-
vokatsamfundet anser det allvar-
ligt att parternas rätt till muntlig 
förhandling ytterligare inskränks 
genom ändringen. Det finns alltså 
en påtaglig risk för att parterna 
berövas sin rätt till en muntlig 
förhandling, vilket står i strid med 
artikel 6 i Europakonventionen”.

Den första informationsträffen behandlade den nya, tillfälliga asyllagstiftningen 
som gäller från och med den 20 juli och tre år framåt.

Advokatsamfundet anser det allvarligt 
att parternas rätt till muntlig förhand-
ling inskränks genom ändringen.
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På ett drygt år har nät-
verket Women’s Career 
Network, som riktar sig 
till kvinnliga jurist- och 
ekonomistudenterna, fått 
fler än 500 medlemmar. 
Grundaren Isabel Cantos 
hoppas att det snart vuxit sig 
ännu större.

I början av 2015 samtalade 
juriststudenten Isabel Cantos 
med sju andra studenter på ett 
café vid Stockholms universitet. 
Ämnet handlade om kvinnors 
karriärmöjligheter, eller snarare 
om de svårigheter som ofta 
beskrivs vara förknippade med 
att som kvinna göra karriär.

– Vi upplevde att det i 
flera sammanhang, både på 
universitet och i näringslivet, 
mest talades om problem och 
uppoffringar kopplade till att 
göra karriär som kvinna. Inga 
uppsidor med yrkesrollen och 
branschen nämndes och vårt 
intryck var att det fanns någon 
sorts outtalad acceptans kring 
situationen. Vi beslutade oss 
därför för att försöka skapa 
en positiv plattform för unga 
kvinnor som är nyfikna på 
karriären. Vi tyckte att också 
det positiva med kravfyllt arbete 
och ledarskap behövde belysas, 
inte bara de uppoffringar 
som kvinnor, och förstås även 
män, får göra. Först då finns 
möjlighet att ta ställning till 
om yrkesrollen, branschen och 
karriären är något som man vill 
satsa på, säger Isabel Cantos. 

på den vägen var det som 
de tillsammans med advokat-
byrån Cederquist och invest-
mentbanken Carnegie i mars 
samma år bjöd in till en före-
läsning, riktad till ambitiösa 

och drivna kvinnliga jurist- och 
ekonomistudenter, som hölls i 
advokatbyråns lokaler.

– Vi var osäkra på om något 
intresse för nätverket och 
sättet att genomföra dess 
målsättning på skulle finnas. 
Vi såg föreläsningen som en 
första satsning, men också 
ett test. Och vi sade att om 
ingen kommer, så lägger vi 
ner planerna på att utveckla 
nätverket på det sätt som vi 
kommit överens om. Men till 
vår stora glädje kom det många 
unga kvinnor som delade vår 
uppfattning med glada tillrop 
och som efterfrågat en positiv 
plattform för nätverkande och 
inspiration, säger Isabel Cantos. 

I dag ett och ett halvt år 

senare har karriärnätverket 
Women’s Career Network 
fler än 500 medlemmar 
och har utvecklat sitt arbete 
med att främja karriär 
och kvinnligt ledarskap. I 
september föreläste Isabel 
Cantos hos Advokatsamfundet 
om nätverkets arbete och 
deras strävan att förändra en 
konservativ bransch.

– Nätverket är inte ett forum 
för att diskutera jämställdhet 
såsom fördelar och nackdelar 
med kvotering. Sådana finns 
redan. Vi vill vara en plattform 
för nätverkande och inspiration 
som uppmuntrar kvinnor att 
göra eller överväga att göra 
karriär, bland annat genom att 
skapa värdefulla utbyten mellan 

studenter och näringsliv. Genom 
att inspirera varandra och 
dela med oss av erfarenheter 
hoppas vi kunna skapa attityd-
förändringar att bära med oss 
från studietiden och vidare in 
i arbetslivet, säger Isabel Cantos. 

Nätverket bedrivs i dag på 
ideell basis med störst expone-
ring mot studenter i Stockholm 
och Uppsala. Med hjälp av 
sponsorer satsar de på att inom 
en snar framtid kunna utveckla 
sin verksamhet och etablera sig 
på fler platser i Sverige samt i 
ytterligare länder.

– Det finns absolut inget  
självändamål i detta. Vi vill 
bidra till ett affärsklimat där vi 
själva inte längre behövs, där vi 
kan gå från att vara ett karriär-
nätverk för kvinnor till att bli  
ett karriärnätverk öppet för  
alla med individen i stället 
för könet i fokus, säger Isabel 
Cantos.

22-åriga isabel cantos läser 
fjärde året på juristutbildningen 
och har i år varit sommartrainee 
på advokatbyråerna Gernandt & 
Danielsson och Cederquist. Det 
närmaste året kommer hon att 
studera juridik vid Queen Mary 
University of London.

– Jag hoppas under detta år 
kunna påbörja etableringen 
av verksamheten i London. 
Det vore otroligt häftigt att 
bygga upp nätverket där och 
uppmuntra fler unga kvinnor 
till att överväga att satsa på 
karriären. Det är vad jag 
själv ser fram emot att på 
sikt göra och engagemanget i 
verksamheten och frågan om 
att öka kvinnors förutsättningar 
att göra karriär och bli ledare är 
något som jag verkligen brinner 
för, säger Isabel Cantos.  JP

Karriärnätverket vill etablera sig på 
fler platser i Sverige – och världen
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HILDARY/ADVOKAT I FRAMTIDEN

Isabel Cantos talade på Hildary/Advokat i framtiden i Advokatsamfundets lokaler 
den 5 september.
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Turkiska advokater 
har släppts fria

Två turkiska männis-
korättsadvokater har 
släppts efter att ha varit 

frihetsberövade i fem månader. 
Den 7 september frigavs de tur-
kiska människorättsadvokaterna 
Ramazan Demir och Ayşe Aci-
nikli efter att ha varit frihetsbe-
rövade i 156 dagar. Ramazan De-
mir och Ayşe Acinikli ingick i den 
grupp om elva människorätts-
advokater som i mars i år greps 
och anklagades för samröre med 
en terroristorganisation, samt 
fick sina hem och kontor genom-
sökta. De nio andra advokaterna 
släpptes kort därefter.

Utvisning skulle strida 
mot Europakonventionen

Europadomstolen slår 
fast att Sverige skulle 
bryta mot Europakon-

ventionens förbud mot tortyr 
och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling, om en 
familj skulle utvisas till Irak. 

I målet hade en barnfamilj med 
irakiska medborgarskap, två 
föräldrar med en son, fått avslag 
på sin ansökan om asyl i Sverige 
och skulle utvisas till Irak.

Enligt Europadomstolen är 
säkerhetsläget i Irak i sig inte ett 
generellt hinder mot utvisning 
till Irak. Men domstolen konsta-
terar att familjen hade utsatts 
för ytterst allvarliga övergrepp 
från al-Qaida och att mannen i 
familjen hörde till en grupp som 
systematiskt förföljs av al-Qaida 
och andra grupper på grund av 
förbindelser med den amerikan-
ska militären.

Med hänsyn till att myndig-
heterna i Irak inte längre kan 
garantera säkerheten för utsatta 
grupper, bland annat till följd av 
ISIS framryckningar, finner Euro-
padomstolen att familjen skulle 
löpa en verklig risk för förföljelse 
från icke-statliga aktörer, om de 
skulle återvända till Irak. Därmed 
skulle det vara ett brott mot 
artikel 3 i Europakonventionen, 
om utvisningen till Irak skulle 
verkställas.

Europadomstolens dom (stor 
kammare) i målet J. K. m.fl. mot 
Sverige (ansökan nr 59166/12)

Länkar till skyddat material 
utan vinstsyfte är inte ”över-
föring till allmänheten”. 

Det är inte en ”överfö-
ring till allmänheten” 
i infosocdirektivets 

mening att posta en länk till 
upphovsrättskyddat material 
på en annan webbplats som har 
publicerats där utan tillstånd 
– om den som postar länken 
gör det utan vinstsyfte och inte 
vet att verket har publicerats 
illegalt.

Om länkarna däremot har 
postats i vinstsyfte, finns en pre-
sumtion för att den som postar 
dem vet att de har publicerats 
illegalt.

Det är innebörden av EU-
domstolens dom den 8 septem-
ber.

Högsta domstolen i Nederlän-
derna hade begärt ett förhands-
besked från EU-domstolen i 
ett upphovsrättsmål om vad 
begreppet ”överföring till all-
mänheten” i direktivet 2001/29/
EG innebär.

Den nederländska webbplat-
sen GeenStijl hade publicerat 
länkar till en australisk webb-
plats där nakenbilder av den 

nederländska mediepersonlig-
heten Britt Dekker kunde laddas 
ned. Den australiska webbplat-
sen hade publicerat bilderna 
utan tillstånd av upphovsrätts-
innehavaren Sanoma. Sanoma 
ger ut tidningen Playboy, där bil-
derna var avsedda att publiceras 
vid ett senare tillfälle. GeenStijl 
vägrade ta bort länkarna trots 
att Sanoma krävde det. När 
den australiska webbplatsen på 
Sanomas begäran tog bort mate-
rialet, publicerade GeenStijl nya 
länkar till en annan webbplats 
där bilderna fanns.

När någon utan vinstsyfte 
postar en länk till material på 
en annan webbplats, är det 
enligt EU-domstolen nödvän-
digt att beakta om den som 
postar länken inte vet och inte 
rimligen kan veta att materialet 
har publicerats på Internet utan 
upphovsrättshavarens medgi-
vande.

När det däremot är 
klart att personen vet 
eller borde ha vetat 
att länken leder till 
material som har pu-
blicerats olovligen, till exempel 
på grund av en underrättelse 
från upphovsrättsinnehavaren, 

innebär postningen av länken 
en ”överföring till allmänheten”.

Om länken har postats i vinst-
syfte kan det förväntas att den 
som har gjort det undersöker 
att materialet inte har publice-
rats olovligen. Därför måste det 
antas att länken har postats med 
full vetskap om att materialet 
är skyddat och att upphovs-
rättsinnehavarens tillstånd till 
Internetpublicering kan saknas. 
Därmed är det också en ”överfö-
ring till allmänheten”.

I det aktuella nederländska 
fallet är det ostridigt att Geen-
Stijl postade länkarna till bilder-
na i vinstsyfte och att Sanoma 
inte hade lämnat tillstånd till 
publicering på Internet. Det 
framgår i målet att GeenStijl 
kände till att publiceringen var 
olovlig. GeenStijls publicering 
var alltså en ”överföring till 
allmänheten”.

Sedan EU-domsto-
len nu har lämnat sitt 
förhandsbesked av-
gör Nederländernas 
högsta domstol själva 
sakfrågan i målet 

mellan bolaget som publicerar 
GeenStijl och upphovsrättsinne-
havarna.  MA

EU-domstolen ger besked
i viktig upphovsrättsfråga

När någon utan vinstsyfte postar en länk till material på en annan webbplats, är det enligt EU-domstolen nödvändigt att beakta 
om den som postar länken inte vet och inte rimligen kan veta att materialet har publicerats på Internet utan upphovsrättshava-
rens medgivande.

LÄS MER

EU-domstolens dom 
den 8 september 
i mål nr C-160/15



EU-domstolen ger besked
i viktig upphovsrättsfråga

Säkra din plats till 
Miljörättsdagen 2016

Få de senaste nyheterna och ta del av rättsutvecklingen 
inom det miljörättsliga området samlat under en dag!  

 
Du som deltagare har möjlighet att skräddarsy din dag med ett stort 

antal valbara kunskapsseminarium ledda av de främsta experterna på 
området. 

Onsdag 19 oktober 2016,  Näringslivets Hus   

Boka på 
VJS.SE

      Senaste årens lagstiftning, pågående lagstiftningsarbeten och 
utredningar inom det miljörättsliga området

 
 

Kommissionens arbete på miljöområdet 
 
  

Mark- och miljööverdomstolens praxis 2015 - 2016

Under dagen behandlas bland annat:

Annons miljörättsdagen 2016.indd   1 12/09/16   13:54
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Sedan Xi Jinping blev Kinas president har de rättsliga övergreppen ökat i 
Kina. Trots presidentens retorik om ett rättssamhälle, så har allt fler advokater 
fängslats och hårdare lagar än någonsin införts mot civilsamhället. Advokaten 
har intervjuat Peter Dahlin, som tvingades lägga ner sin NGO och lämna Kina 
efter att ha suttit frihetsberövad i tre veckor och tvingats till ett falskt erkän
nande på statlig tv.

TEXT: JOJJE OLSSON FOTO: JOJJE OLSSON, TT

kidnappade henne. Det var början 
på en kampanj utan motstycke mot 
Kinas rättssystem; cirka 280 advoka-

ter och aktivister kidnappades under 
de kommande veckorna. I korselden 
fanns advokatbyrån Fengrui vars ord-
förande Zhou Shifeng också greps. 
Två dagar senare hängdes byrån ut 
som ”brottssyndikat” och ”kriminell 
organisation” i statliga medier.

Minst 25 av de kidnappade skulle 
tillbringa minst ett år i fångenskap, 
många utan att få träffa vare sig familj 
eller egna advokater. Det gällde även 
Zhou Shifeng som i augusti i år döm-
des till sju års fängelse för omstör-
tande verksamhet. Han beskylldes för V id gryningen 9 juli i fjol bröt 

sig flera okända män in i ad-
vokat Wang Yus bostad och 

Allt fler advokater    frihetsberövas

Reportage Kina

Svenske Peter 
Dahlin tvingades 
lägga ner sin 
NGO i enlighet 
med en ny lag om 
kontraspionage 
och har utvisats 
från Kina i tio år av 
”medicinska skäl” 
– en diplomatisk 
kompromiss.
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att ha lierat sig med utländska myn-
digheter i syfte att underminera Kinas 
kommunistparti. ”De försökte aktivt 
använda mig för att attackera det ki-
nesiska rättssamhället”, sade Zhou i 
en kort och krystad kommentar i sam-
band med domen.

Wang Yu släpptes samma vecka 
mot borgen efter ett långt, framtving-
at erkännande på kinesisk tv. Där sade 
hon med mekanisk röst att ”utländska 
krafter” tränat henne och kollegerna 
i att attackera och baktala Kinas myn-
digheter. Wang avsade sig även de 

internationella priser från bland an-
nat amerikanska advokatsamfundet, 
American Bar Association, som hon 
tilldelats under sin fångenskap med 
motiveringen: ”Jag är kines och ac-
cepterar endast den kinesiska reger-
ingens ledarskap.”

Formuleringarna är helt i led med 
”dokument nummer 9” som utfär-
dades till landets tjänstemän i april 
2013, en månad efter att Xi Jinping bli-
vit president. Det innehöll sju farliga 
västerländska värderingar som sades 
utgöra ett hot mot Kina. Där framhölls 

civilsamhället och ”västerländsk kon-
stitutionell demokrati” som två av de 
största hoten. Dokumentet klargjorde 
att det inte blir tal om vare sig makt-
delning eller självständigt rättsväsen-
de i Kina.

någon som snart skulle bli varse detta 
var Peter Dahlin, 36, som tillsammans 
med en amerikansk kollega 2009 
grundade en NGO vid namn Chinese 
Urgent Action Working Group, även 
kallad China Action. De erbjöd inled-
ningsvis främst akut hjälp åt advoka-

Allt fler advokater    frihetsberövas

» 

Reportage Kina

Många 
turister från 

det kinesiska 
fastlandet 

bevittnade 
demonstra-
tionerna för 
demokrati i 
Hongkong 

hösten 2014.
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» Han lägger till att detta ofta sker i 
rum vid statliga hotell eller andra fa-
ciliteter som särskilt byggts för ända-
målet. I realiteten handlar det alltså 
om ”hemliga fängelser” där risken för 
tortyr är överhängande. Den anhållne 
får i regel inte träffa vare sig familj el-
ler advokat.

framsteg har visserligen skett inom 
Kinas rättssystem sedan Mao Zedong 
gick ur tiden 1976. Då – efter ett årti-
ondes kulturrevolution – existerade 
knappt något kinesiskt rättsväsende 
alls och när juristyrket återinfördes 
fanns det enligt statliga medier bara 
”något hundratal” advokater i hela 
Kina. 1999 skrevs konceptet med ett 
rättssamhälle styrt av gemensamma 
lagar in i Kinas konstitution. I dag 
finns över 200 000 registrerade advo-
kater och ungefär lika många domare, 
vilket är fler per capita än i USA.

Stora problem kvarstår dock. Kinas 
domare har låg lön och status och sak-
nar ofta utbildning i juridik. Endast 11 
av 32 ordförande vid Kinas provinsi-
ella domstolar har juridikexamen; de 
flesta har bakgrund i olika partiskolor. 
Kinas advokatsamfund – som styrs av 
kommunistpartiet – utfärdade 2014 
förbud mot landets advokater att 
skrivna öppna brev, diskutera pågå-
ende rättsfall samt kritisera rättssys-
temet eller regeringens politik. För-
svarssidans bevis ignoreras ofta och 

andelen fällande domar ligger kring 
99 procent.

Redan vid ett politbyråmöte 2013 
talade Xi Jinping om vikten av att up-
pehålla det socialistiska lagsystemets 
enighet, värdighet och auktoritet. Här 
är terminologin viktig. Xi Jinping vill 
inte etablera något rättssystem av väs-
terländskt snitt, utan ett ”högeffektivt 
och auktoritärt socialistiskt rättssys-
tem”, där partiet kontrollerar såväl 
domstolarna som den lagstiftande 
församlingen.

Under Xi Jinpings första år vid 
makten översteg utgiftsposten ”inre 
säkerhet” för första gången Kinas 
militärbudget. Resurserna gör nu att 
man kan bredda förföljelsen även till 
angränsande områden.

– Tecken på eskalering innefattar 
direkt inblandning av kinesisk polis 
i Hongkong, massanvändning av tv-
sända ”erkännanden”, samt kidnapp-
ningen i Thailand av den kinesiska 
journalisten Li Xin och den svenska 
förläggaren Gui Minhai, säger Peter 
Dahlin.

china action hade som mest cirka 20 
anställda på samma gång. Dahlin upp-
ger att en av de största utmaningarna 
med verksamheten var att behålla 
personalen. Inte för att de ville sluta, 
men för att myndigheterna utsatte 
dem för påtryckningar:

– I vissa fall var det nästan komiskt. 
För en position hade vi fyra olika an-
ställda inom ett år för att de som till-
trädde anhölls eller tvingades sluta.

Men mitt i kaoset har Dahlins NGO 
också kunnat skörda vissa framgång-
ar. Exempelvis har deras insatser lett 
till att invånare i provinsen Hainan 
fått högre kompensation efter att de 
tvingats lämna sin mark. Miljontals 
kronor har även säkrats som avgångs-
vederlag för arbetare i Peking som 
sparkats på olaglig väg. Framför allt 
har advokater som de utbildat kunnat 

ter och aktivister i form av juridisk 
representation och finansiellt stöd. 
Senare började gruppen även hålla 
utbildning för kinesiska advokater i 
form av olika slags kortare kurser och 
manualer.

– De advokater som vi samarbetade 
med riskerade alltid att frihetsberö-
vas, men från 2013 började allt fler 
av våra aktiviteter att stängas av poli-
sen. Tillståndet för rättssystemet har 
blivit värre sedan Xi Jinping kom till 
makten, och särskilt sedan fjolåret har 
förföljelsen nått nya nivåer vad gäller 
såväl omfattning som metoder, säger 
Dahlin.

Det fick Dahlin erfara personligen 
en kall vinterkväll i januari i år, då 15-
20 säkerhetsagenter dök upp vid hans 
hem i Peking för att frihetsberöva ho-
nom och hans flickvän. Under de 23 
dagar som han hölls fången och för-
hördes utsattes han personligen inte 
för någon misshandel annat än brist 
på sömn under långa förhör. Däremot 
kunde han tydligt höra hur hans kine-
siska kollega fick ordentligt med stryk 
i rummet ovanför.

Vid slutet av sin fångenskap sågs 
Dahlin ”erkänna” på statliga tv-nät-
verket CCTV att hans arbete hotat Ki-
nas nationella säkerhet och dessutom 
”sårat det kinesiska folkets känslor”. 
Inslaget förtäljde vidare hur utländ-
ska aktörer planterat Dahlin i landet 
för att smutsa ner Kinas rykte, bland 
annat genom att hans NGO betalade 
folk för att sprida lögner. Även två 
kinesiska kolleger tvingades avfärda 
Dahlin och hans verksamhet i tv. Allt 
skedde i enlighet med kinesisk lag.

– Efter det första dygnet befann jag 
mig under ”övervakning vid särskild 
plats”, som är ett nytt inslag i den 
kinesiska lagen vilket i praktiken ger 
staten rätt att kidnappa individer och 
hålla dem på okänd ort. De kan sedan 
hållas i sex månader utan något åtal 
alls, säger Peter Dahlin.

JAN 2014: Xu Zhiyong, grundare av 
De nya medborgarnas rörelse, döms 
till fyra års fängelse. Rörelsen hade 
sedan 2010 jobbat för att sprida juri-
disk medvetenhet i Kina. Ytterligare 
sju medlemmar dömdes till fängelse i 
upp till över sex år innan sommaren.

MARS 2014: Advokaten och aktivisten 
Cao Shunli dör av ”organfel” efter 

sex månaders fångenskap utan åtal. 
Hennes kropp hade svåra spår av 
misshandel. 

MAJ 2014: Minst 60 personer arreste-
ras inför 25-årsdagen av händelserna 
på Himmelska fridens torg. Bland an-
nat Pu Zhiqiang som senare dömdes 
till tre års fängelse med uppskov för 
sju stycken inlägg på sin mikroblogg.

AUG 2014: Advokaten Gao Zhisheng 
släpps efter fyra år i häkte och 
fängelse. Hans advokat beskrev 
honom som ”fullständigt förstörd” 
efter fysisk och psykisk tortyr; Gao 
kunde varken visa känslor eller föra 
ett samtal. Han hade bland annat 
slagits i ansiktet med elbatong.

JULI 2015: Ny nationell säkerhetslag 

antas som bland annat ger staten 
rätt att ta till ”alla nödvändiga åtgär-
der” för att försvara Kinas intressen. 
Amnesty kallade lagen ”drakonisk” 
och menar att dess svepande for-
muleringar gör att vem som helst 
kan åtalas.

JULI 2015: Cirka 280 advokater och 
aktivister förs bort på mindre än en 

SENASTE ÅRENS HÄNDELSEUTVECKLING

Gatuliv i hutong-
erna, de gamla 
bostadsdistrikten i 
centrala Peking.

”Man undrar 
hur långt det 
hela tillåts gå 
innan exem-
pelvis Sverige 
eller EU tar 
till åtgärder 
för att marke-
ra mot Kinas 
beteende. Att 
vara tyst i 
dessa frågor 
är detsamma 
som att upp-
muntra till 
övergrepp.” 
Peter Dahlin
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applicera och föra vidare sina kunska-
per på lokal nivå.

Man har dessutom kunnat hjälpa 
flera advokater som själva hotats av 
fängelse eller värre:

– Vi uppskattar att hälften av våra 
inblandningar i fall som rör advokater 
och aktivister haft positiv påverkan. 
Exempel på framgångar är frigivning 
av olagligt anhållna frihetsberövade 
individer, sänkta straffsatser eller per-
soner som flyttats från platser där de 
torterats till säkrare anläggningar, sä-
ger Dahlin.

Vid slutet av 2013 infördes förvisso 
en lag mot att använda tortyr för att 
framtvinga erkännanden från miss-
tänkta. Men 2015 konstaterade Am-
nesty att tortyr fortfarande var vanligt 
inte bara mot dissidenter, utan mot 
delar av rättssystemet då advokater 
regelbundet utsätts för våld i fången-
skap. 

Senare samma år släppte Chinese 
Human Rights Lawyers Concern 
Group en kartläggning av tortyr mot 
landets advokater där 34 enskilda fall 
dokumenterats. Bland förhörsme-
toderna fanns elchocker, kvävning, 
brännmärkning, isolering, tvångsmat-
ning och sexuellt våld.

Många av övergreppen sker i så kall-
lade ”svarta fängelser” dit polis ofta 
tar individer utan formell arrestering 
eller årtal. Vid slutet av 2014 släppte 
Chinese Human Rights Defenders en 
utredning om dessa platser som ofta 
är inrymda i myndighetsbyggnader, 
statligt ägda hotell eller vanliga bo-
stadshus. Utredningen omfattade 
1 000 fall och visade att majoriteten 
kom från marginaliserade samhälls-
grupper som migrantarbetare, funk-
tionshindrade eller människor som 
vräkts från sina hem.

även human rights watch har upp-
märksammat att över 20 personer 
ofta hålls i samma rum under veckor 

eller månader i ”svarta fängelser”. 
Maya Wang vid Human Rights Watch 
i Hongkong påpekar även det an-
märkningsvärda i att regeringen inte 
längre hymlar med sin förföljelse av 
civilsamhället. Tidigare har detta slags 
förtryck ofta skett i det tysta. Men den 
öppna kampanjen mot Fengrui och 
alla tv-sända ”erkännanden” visar på 
en ambition att vända folket mot de 
jurister som inte underställer sig kom-
munistpartiet.

Trots detta så understryker Peter 
Dahlin den betydelse som internatio-
nell uppmärksamhet faktiskt kan ha. 
Flera gånger har man genom en kom-
bination av juridisk representation 
och diplomatiska bakkanaler lyckats 
få individer att släppas mot borgen 
snarare än att fängslas. 

– Många gånger handlar det inte om 
svart eller vitt, utan om att korta ner 
straffen snarare än att nå fullständig 
frigivning. Om någon som är åtalad 
för flera brott får ordentlig juridisk 
representation och uppmärksamhet 
utifrån så kan polisen nöja sig med 
att fälla på en av åtalspunkterna. Det 
handlar då snarast om indirekta för-
handlingar, där en överenskommelse 
ingås mellan polis och försvarsadvo-
kat, säger Dahlin.

Ett exempel var rättegången mot 
människorättsadvokaten Pu Zhiqiang 
i december 2015. Många utländska 
diplomater och organisationer kom 

till rättegången bara för att mötas av 
beskedet att salen var ”fullsatt”. Ci-
vilklädda poliser gick hårt fram mot 
utländska journalister och diploma-
ter, som rent fysiskt hindrades från 
att ens läsa upp sitt stöd för Pu. Trots 
fallets höga profil dömdes Pu till slut 
”bara” till tre års fängelse med upp-
skov för sju inlägg han skrivit på sin 
mikroblogg.

Vid kritik utifrån har Kinas utrikes-
ministerium sagt att lagen inte är till 
att användas som ”sköld” för regim-
kritiker. Man försöker samtidigt utfor-
ma lagen till ett verktyg för att ge sig 
på potentiella meningsmotståndare. 
I juli 2015 antogs en ”nationell säker-
hetslag” som enligt FN:s högkommis-
sarie för mänskliga rättigheter, Zeid 
Ra‘ad al-Hussein, ”lämnar dörren 
vidöppen” för attacker mot mänsk-
liga rättigheter och civilsamhället. 
April 2016 antogs även en lag för att 
öka kontrollen av utländska NGO:er. 
Polis har nu rätt att när som helst un-
dersöka deras kontor som också kan 
stängas ner vid minsta misstanke om 
”illegala aktiviter”.

Peter Dahlin understryker vikten 
av att omvärlden måste reagera star-
kare på såväl omfattande lagar som 
enskilda fall, särskilt då även svenskar 
som Gui Minhai och andra utländska 
medborgare drabbas i allt större ut-
sträckning:

– Man undrar hur långt det hela till-
låts gå innan exempelvis Sverige eller 
EU tar till åtgärder för att markera 
mot Kinas beteende. Att vara tyst i 
dessa frågor är detsamma som att 
uppmuntra till övergrepp.

Efter att ha tvingats lägga ner sin 
NGO och i enlighet med en ny lag om 
kontraspionage utvisats från Kina i tio 
år av ”medicinska skäl” – en diploma-
tisk kompromiss – befinner sig Dahlin 
nu i Thailand där han studerar och 
funderar på vad han ska ägna sig åt i 
framtiden. n

månad. Många har band till advo-
katbyrån Fengrui, som blivit känd för 
att ta sig an känsliga rättsfall.

OKT 2015: Svenska förläggaren Gui 
Minhai kidnappas av kinesiska 
säkerhetsagenter i Thailand. Han 
tvingas ”erkänna” på tv två gånger, 
och sitter fortfarande i kinesisk 
fångenskap utan åtal.

DEC 2015: FN:s kommitté mot tortyr 
uttryckte en ”fortsatt allvarlig oro” 
över upprepade rapporter om tortyr 
för att tvinga fram erkännanden från 
fångar i Kina. Man påpekade att 
tortyren allt oftare sker helt utom 
kontroll i svarta fängelser, samt mot 
advokater som tagit sig an känsliga 
rättsfall.

JAN 2016: Peter Dahlin grips i sitt hem 
och förhörs under tre veckors tid. 
Han paraderas sedan på statlig tv 
och utvisas från Kina.

APR 2016: Ny lag för ökad kontroll av 
utländska NGO:er antas. De ska nu 
kontrolleras av säkerhetsministeriet 
i stället för civilministeriet. Myn-
digheterna får i princip fritt fram att 

kontrollera, styra och stänga ner 
organisationerna eller anhålla de 
anställda i upp till femton dagar.

AUG 2016: Zhou Shifeng, ordförande 
för Fengrui, döms till sju års fängelse 
i en summarisk rättegång. Även tre 
av hans kolleger döms samma vecka 
till mellan tre och sju och ett halvt 
års fängelse.

Banderoll med rop 
på demokrati under 
Occupy Central i 
Hongkong hösten 
2014.
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Reportage Skiljeförfarandekonferens

Swedish Arbitration Association (SAA) har genomfört sin stora konferens om 
skiljeförfarande, The Swedish Arbitration Days, för femte gången. Omkring 
trehundra skiljedomsintresserade jurister från hela världen samlades i Stock
holm för sex kvalificerade paneldiskussioner om skiljemannarätt.

TEXT: MAGNUS ANDERSSON FOTO: HENRIK TRYGG, MAGNUS ANDERSSON

Jackie van Haersolte – van Hof, di-
rektör för London Court of Internatio-
nal Arbitrations (LCIA) konstaterade 
att inställningen till att ta in jurister 
som assistenter eller sekreterare till 
skiljenämnden varierar kraftigt mel-
lan olika jurisdiktioner, liksom upp-
fattningarna om vilken omfattning 
sekreterarens uppgifter i förfarandet 
får ha. Mest godtaget är systemet 
med sekreterare i Nederländerna och 
Schweiz. Engelska barristers, å andra 
sidan, uppfattar uppdraget som högst 
personligt och anser att skiljemannen 
ska utföra hela arbetet själv, inklusive 
research, upprättande av utkast till 
skiljedom samt käll- och fotnotskon-
troll.

– Men jag tror att uppfattningen hål-
ler på att förändras också i Storbritan-
nien, sade hon.

Jackie van Haersolte – van Hof note-
rade att LCIA:s regler godtar att skil-
jenämnden anlitar en sekreterare, så 
länge parterna är överens om den sa-
ken – men sekreterarens uppdrag får 
inte innebära delegation av skiljeman-
nauppdraget.

Den schweiziske advokaten Sé-
bastien Besson förklarade att schwei-
zisk skiljemannarätt av tradition intar 
en liberal hållning till att skiljemännen 
använder biträden.

– Det är en praktisk och användbar 
hållning – och inte hycklande, sa han.

Han nämnde som exempel en 
schweizisk skiljedom i en fastighets-
rättslig tvist, där en arkitekt utan 
 juridisk bakgrund var ensam skilje-
man. När svaranden gjorde en mängd 
rättsliga invändningar, anlitade skil-
jemannen biträde av en advokat på 
egen bekostnad och anlitade en an-
nan  advokat som sekreterare åt skil-
jenämnden. Skiljedomen klandrades 
bland annat på den grunden att skilje-
mannen hade delegerat sitt skiljeman-
nauppdrag till annan på ett otillåtet 
sätt.

Den federala högsta domstolen i 
Schweiz fann i sin dom i klandermålet 
(4A_709/2014) att skiljemannens upp-
drag visserligen är personligt och inte 
kan delegeras till en tredje person. 
Men skiljemannen får anlita en tredje 
person för assistans på tekniska om-

T emat för årets tvådagarskonfe-
rens var avtalsfrågor i interna-
tionella skiljeförfaranden.

Svenska skiljedomsexperter som 
medverkade i panelerna som modera-
torer eller deltagare var advokaterna 
Kaj Hobér, Anders Reldén och Claes 
Zettermarck samt justitieråden John-
ny Herre och Stefan Lindskog.

skiljemannauppdragets personliga 
natur var ämnet för en av diskussio-
nerna. Frågan uppmärksammades 
särskilt när Ryssland klandrade skil-
jedomarna i Yukos-målen och bland 
annat påstod att skiljenämnden hade 
underlåtit att fullgöra sitt uppdrag, 
eftersom den hade delegerat otillåtet 
mycket av arbetet genom att uppdra 
åt en sekreterare att skriva utkast till 
delar av skiljedomen.

Skiljedomsjurister 
från hela världen 
möttes i Stockholm

SAA:s ordförande 
Christer Daniels-
son, som också är 
vice ordförande i 
Advokatsamfundet, 
hälsade deltagarna 
välkomna.

Ukrainska advoka-
ten Julija Tjernych 
beskrev hur sank-
tionsklausuler han-
terar kontraktsrisker 
inom råvaruhandeln.
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råden som ligger utanför skiljeman-
nens kompetens. Det gäller också den 
ovanliga situationen att skiljemannen 
inte är jurist och behöver juridisk råd-
givning. Domstolen konstaterade att 
det inte innebär delegation av skilje-
mannens plikter när en sekreterare 
till skiljenämnden utses – men sekre-
teraren får bara bistå med administra-
tivt och juridiskt biträde och får inte 
ersätta skiljemannen i beslutsproces-
sen.

Fast den schweiziska inställningen 
innebär inte att skiljemännen har car-
te blanche.

– I fall där det är fråga om otillbörlig 
delegation av skiljemannauppdraget, 
kan skiljedomen förklaras ogiltig, för-
klarade Besson.

International Council for Commer-
cial Arbitrations rapport Young ICCA 
Guide on Arbitral Secretaries, som ko-
difierar bästa praxis, specifierar vilka 
uppgifter skiljemännen får delegera 
till sekreterare i artikel 3. Artikel 4 be-
handlar sekreterarens kostnadsersätt-
ning, och uttrycker den viktiga prin-
cipen att anlitandet av en sekreterare 
ska minska kostnaden för skiljeförfa-
randet, inte öka den.

Sébastien Besson underströk att det 
inte behöver bli dyrare för parterna 
om skiljemännen tar hjälp av ett bi-
träde i arbetet. En yngre jurist som 
är van att hantera källor elektroniskt 

och redigera juridisk text i dator kan 
mycket väl bidra till att arbetet med 
att utforma skiljedomen går snabbare 
och effektivare.

sanktioner och liknande frågor var 
temat för en annan paneldiskussion. 
De senaste åren har riktade handels-
sanktioner och andra förbud påverkat 
den internationella handeln kraftigt. 
Panelen diskuterade vilken inverkan 
sanktioner och förbud till följd av 
väpnade konflikter, och förlorad kon-
troll över egendom med mera, har 
på fullgörelse av avtal och avtalstolk-
ning – och hur skiljemännen ska för-
hålla sig till detta. Det kan till och med 
innebära risker för skiljemannen, till 
och med personligt ansvar enligt na-
tionell rätt eller sätesortens rätt, om 
skiljemannen gör tolkningar som stri-
der mot hemlandets lagstiftning eller 
utländska sanktioner som hemlandet 
är bundet av.

Den ryske advokaten Vladimir 
Chvalej, ordförande för Ryska skilje-
domsföreningen, presenterade några 
exempel på frågeställningar:

Är svenska skiljemän, vid ett skilje-
förfarande i Stockholm, skyldiga att 
tillämpa EU-sanktioner, om en part 
åberopar dem – eller till och med ex 
officio, om de inte åberopas? Vad gäl-
ler om skiljemännen i motsvarande 
fall inte är svenskar? Är icke-svenska 

skiljemän vid skiljeförfarande i Hong-
kong skyldiga att tillämpa EU-sanktio-
ner, om det är svensk lag som ska till-
lämpas i förfararandet?

Den ukrainska advokaten Julija 
Tjernych, doktorand vid Universite-
tet i Oslo, tog exempel från råvaru-
handeln med spannmål samt med 
olja och fetter, där 80–85 procent av 
världshandeln regleras under han-
delsorganisationerna GAFTA:s och 
FOSFA:s standardvillkor. Hon beskrev 
hur sanktionsklausuler nu används i 
ökad utsträckning för att uppnå större 
avtalssäkerhet när det gäller sanktio-
ner och för att mildra oförutsägbar-
hetsrisker. Men hon varnade för att 
slentrianmässigt använda alltför enkla 
standardklausuler för att reglera ris-
ken för sanktioner.

– Om skiljedomsorganisationerna 
utvecklar bättre modellklausuler som 
är utformade efter sammanhangen, 
kan sanktionsklausulerna tillföra 
mycket större nytta, sa hon.

Andra teman som diskuterades 
under Swedish Arbitration Days var 
utomobligatoriska anspråk i skiljeför-
faranden, önskvärdheten av gällande 
rätt respektive affärsmässigt sunt för-
nuft som drivfaktor i skiljenämnder-
nas avtalstolkning, ansvarsbegräns-
ningsklausuler samt anpassning av 
långtidskontrakt till förändrade förut-
sättningar. n

Reportage xxxxxxReportage Skiljeförfarandekonferens

Schweiziske ad-
vokaten Sébastien 
Besson förkla-
rade den liberala 
inställningen till att 
anlita sekreterare i 
skiljenämnderna i 
Schweiz.
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Porträtt Elisabeth Rynning 

I början av september 
tillträdde Elisabeth 
Rynning tjänsten som 
ny chefs-JO. Men 
hon kunde nästan 
lika gärna ha varit 
advokat. 
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Nya chefsJO Elisabeth Rynning vill förutom att granska systemfel även ut
kräva enskildas ansvar.

TEXT OCH FOTO: JOHAN PERSSON

E n fredag i mitten av april var 
justitierådet Elisabeth Ryn-
ning ute på stan i ett ärende 

när hennes mobiltelefon började väs-
nas. Det var konstitutionsutskottets 
kanslichef Peder Nielsen som ringde.

– Jag kände att det inte var läge att 
skjuta på samtalet till en annan tid-
punkt, så jag stod i ett hörn på ett torg 
och fick frågan om jag var intresserad 
att efterträda chefs-JO Elisabet Fura. 
Det kom väldigt överraskande, så jag 
bad om betänketid över helgen. Efter 
helgen återkom jag med besked om 
att jag var intresserad av att fortsätta 
processen med en hearing med dele-
gation från ledamöter i konstitutions-
utskottet, säger hon. 

Och på den vägen är det som ett 
enigt konstitutionsutskott i juni be-

slutade att föreslå att riksdagen skulle 
välja justitierådet Elisabeth Rynning 
till ny chefsjustitieombudsman, vilket 
den enhälligt också gjorde två dagar 
senare.

– Jag känner mig både glad och stolt 
över att ha fått frågan och förtroende 
att göra det här, att få arbeta med att 
tillvarata medborgarnas intressen i 
förhållande till myndigheterna, främ-
ja rättssäkerheten och värna medbor-
garnas rättigheter. Det är en uppgift 
som tilltalar mig. Jag ser också fram 
emot den utåtriktade verksamheten 
med att bland annat träffa företrädare 
för olika myndigheter. 

elisabeth rynning tillträdde tjänsten 
som ny chefs-JO den 5 september. Men 
när Advokaten träffar henne arbetar 

Elisabeth 
Rynning vill göra 
JO mer synligt

Porträtt Elisabeth Rynning 

» 

NYA CHEFS-JO

Familj
Man och fyra barn, varav två bo-
nus, samt tre barnbarn.

Bor
I villa utanför Uppsala och över-
nattningslägenhet i Stockholm.
 
Läser
Mycket och blandat, just nu ”Pap-
pan” av Stefan Einhorn och JO:s 
ämbetsberättelse, förstås.

Hobby
Trädgård och matlagning.

Kör 
Mini Cooper.

Favoritapp
Svårt, men använder mycket ny-
hets- och väderappar.

Favoritplats
Köket, gärna med trevligt sällskap.

Drivkraft
Vetgirighet och rättspatos.

Ogillar
Översitteri och maktmissbruk i 
alla former.

Gillar mest
Glada skratt i god gemenskap.

PERSONLIGT

”Jag känner 
mig både glad 
och stolt över 

att ha fått 
frågan och 
förtroende 

att göra 
det här.”
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Porträtt Elisabeth Rynning 

» särskilt med. När jag växte upp och 
studerade uppfattade jag att JO var 
en välkänd myndighet, men jag har 
förstått att den bland alla myndighe-
ter som i dag finns kanske inte är lika 
känd och synlig längre. Det är förstås 
en utmaning att arbeta med. Det går 
inte att fullgöra uppdraget om inte de 
som behöver JO vet att JO finns och 
vad vi gör. Och allteftersom samhäl-
let och omvärlden förändras finns det 
också saker att göra för att förbättra 
och upprätthålla den funktion som 
JO ska fylla. Det skapas nya grupper 
i samhället som kan behöva vända 
sig till JO, och då måste vi försöka nå 
dem, säger Elisabeth Rynning.

tidigare chefs-jo elisabet fura mena-
de att JO i tillsyn över tillämpningen 
i offentlig verksamhet av lagar och  
andra författningar i första hand skul-
le fånga upp och justera eventuella 
systemfel, något som Elisabeth Ryn-
ning håller med om – men bara till 
viss del.

– Många problem bottnar i system-
fel, men samtidigt får vi inte glömma 
bort att se den enskilda människan, 
som måste ha någonstans att vända 
sig när det har blivit fel. Då måste JO 
också kunna uppmärksamma sådant 
som inte har med ett systemfel att 
göra, utan med att någon myndighets-
företrädare inte har agerat på ett kor-
rekt sätt. Men för att kritisera en verk-
samhet och dess handlande måste vi 

sätta oss in i verksamheten och dess 
villkor man arbetar under där, ald-
rig sitta i ett elfenbenstorn och peka 
finger. Det är nog en förutsättning för 
att myndigheterna ska respektera JO:s 
beslut, säger hon.

elisabeth rynning var innan hon 
blev chefs-JO och justitieråd i Hög-
sta förvaltningsdomstolen verksam 
som professor i medicinsk rätt vid 
Uppsala universitet 2003–2012. Hon 
har dessutom medverkat som sak-
kunnig eller expert i några offentliga 
utredningar och tidigare varit såväl 
styrelseledamot i Nationellt centrum 
för kvinnofrid och Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys som leda-
mot i Vetenskapsrådets expertgrupp 
för forskningsetik samt Pressens opi-
nionsnämnd. Trots den långa merit-
listan säger hon sig aldrig haft någon 
plan för sin karriär.

– Tvärtom har jag nog snarare bort-
sett från några av de goda råd från väl-
menande äldre kolleger. Jag har i stor 
utsträckning gjort det som jag tycker 
är roligt, och känner mig oerhört pri-
viligierad att få ha sådana spännande 
jobb som jag har och har haft, säger 
Elisabeth Rynning.

Men det var inte självklart att hon 
skulle läsa juridik. Under gymnasie-
åren läste hon naturvetenskapligt 
program för att hålla alla yrkesvägar 
öppna. När det så småningom blev 
dags att läsa vid universitet föll valet 
ändå på juridiken.

– Jag har aldrig ångrat det valet. Inte 
en enda gång. Det är en utbildning 
som ger väldigt många och spännan-
de möjligheter. När jag började läsa 
juridik var jag inte främmande för 
advokatyrket, och efter att jag blivit 
kammarrättsfiskal i början av 1980-ta-
let var jag faktiskt i ett intervjuförfa-
rande med en större advokatbyrå. 
Men i samma stund fick jag erbjudan-
de att bli föredragande hos JO, som 
jag tackade ja till. Den korta tiden på 
JO innan jag blev barnledig påverkade 
mig mycket; bland annat insikten att 
myndigheters beslut förutom att vara 
juridiskt korrekta, men så långt som 
möjligt också måste skrivas för de en-
skilda människor som beslutet gäller, 
så att de känner sig sedda och förstår 
att man har beaktat deras argument. 
Det har jag fortfarande med mig, sä-
ger Elisabeth Rynning. n

hon sin näst sista dag som justitieråd 
i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. 
Kontoret på Riddarholmen, som hon 
tillsammans med vaktmästaren håller 
på att tömma, har varit hennes sedan 
2012. Hon säger att hon kommer att 
sakna utsikten över Riddarfjärden.

– Jag har varit fyra år på Högsta för-
valtningsdomstolen, vilket inte är sär-
skilt lång tid. Det som jag kommer att 
sakna mest är det kollegiala besluts-
fattandet, när vi suttit fem justitieråd 
kring en svår rättsfråga och det sam-
arbete som leder fram till den slutliga 
lösningen som vi enas om. Vägen dit 
kan ibland vara ganska krokig, och 
det ger en stor ödmjukhet att man 
kan gå in i ett mål med vissa föreställ-
ningar men sedan landa någon helt 
annanstans. Det samarbetet har gett 
mig väldigt mycket och det ska jag för-
söka ta med mig något av, för även om 
varje ombudsman självständigt beslu-
tar i sina egna ärenden behöver vi nog 
diskussioner både med varandra och 
med våra medarbetare.

riksdagens ombudsmän, eller i dagligt 
tal Justitieombudsmannen, är fyra till 
antalet varav en av de fyra är chefs-JO. 
Elisabeth Rynnings uppgift i den rol-
len är även att vara administrativ chef 
för ämbetet och bestämma verksam-
hetens inriktning.

– Jag måste först sätta mig in i verk-
samheten och ha en dialog med med-
arbetarna kring vad vi behöver arbeta 

» 

Nya chefs-JO Elisabeth Rynning kommer att sakna det kollegiala beslutsfattandet som fanns på Högsta förvaltnings-
domstolen.

”Många pro-
blem bottnar 

i systemfel, 
men sam-

tidigt får vi 
inte glömma 

bort att se 
den enskilda 
människan, 

som måste ha 
någonstans 

att vända sig 
när det har 
blivit fel.”



Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Kontakt: 08-41 003 006, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se

Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.
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Ska vi hämta 
lögndetektorn?

 Att förstå hur bevis används under ett förhör med misstänkt är centralt inte bara för åklagare 
och förhörsledare, utan även för den misstänktes advokat. 

Svensk förhörsteknik skiljer sig mycket från amerikansk. Och ännu mer från Hollywoodsk. Lär 
dig allt om det svenska systemets styrkor och svagheter hos oss. Vår föreläsare Pär-Anders  
Granhag har inte bara undervisat FBI och LAPD, utan även polishögskolans studenter. Han  
har i över 20 års tid forskat om lögndetektion och vittnesmål. Förbättra din förhörsteknik  

genom att ta del av de senaste forskningsrönen. 

Välkommen!

FÖRHÖRSTEKNIK
24 november 2016 Kl 09.30-16.30 i våra trevliga lokaler i Gamla Stan, Stockholm.
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Gästkrönika

De har min mammas     gata i kikarsiktet
det var kvavt inne i presstältet. Utanför gassade solen 
över Visby. Ändå frös jag. Mot en fond av bilder på brin-
nande bilar stod en leende Jimmie Åkesson med mikro-
fonen i högsta hugg. Det var Sverigedemokraternas dag 
under politikerveckan i Almedalen år 2016.

Jimmie Åkesson tog i från tårna i den sång som de flesta 
andra partier nynnat på hela veckan. Det var en sång 
om vi och dem, om invandringen som en börda eller ett 
hot, om bra ”svenska värderingar” mot dåliga utländska 
värderingar. 

Och det var framför allt en militaristisk sång om ökad 
repression i förorterna som en mirakelkur mot sociala 
problem och segregation. 

Jimmie Åkesson kunde den här sången bättre än någon 
annan. Det var hans parti som hade skrivit den. Det var 
hans politik. Hans nationalism. Hans populism och främ-
lingsfientlighet.

Och när de andra nu nynnade med så passade han på 
att göra en kraftig tonartshöjning. Sådan är logiken i poli-
tiken. Det var den tonartshöjningen som fick mig att rysa 
där i presstältet.

Jimmie Åkesson pratade om 53 (!) bostadsområden 
i Sverige som han valde att kalla ”förlorade områden” 
med ”maffialiknande samhällsstrukturer” och stor andel 
utlandsfödda. Där ville han ”slå till med kraft” och ”ta 
tillbaka” dessa områden ”till varje pris”.

För det ville Åkesson skapa en speciell polisiär insats-
styrka, undantagslagar och utegångsförbud nattetid. För-
utom med vapenmakt ville Sverigedemokraterna göra en 
kulturell offensiv och stärka ”svenska värderingar” i dessa 
områden. Vad han nu menade med det?

Ett av dessa områden (bland de värsta enligt Åkesson) 
var platsen där jag växte upp. Stadsdelen Kista (som om-
fattar Kista, Husby och Akalla). 

Insatsstyrka på mammas gata? Utegångsförbud? Jimmie 
Åkesson andades våld. Mikrofonen kändes mer som ett 
kikarsikte, riktat rakt mot mig och mina närmaste.

Jag föddes samtidigt som Kista i början av 1980-talet. 
Min familj var den första som bodde i vår lägenhet och alla 
våra 30 000 grannar var de första som bodde i sina. Alla 
saknade vi förankring. De vuxna guppade som flytbojar 
med minnen fästa många mil därifrån.

Mina föräldrar kom från Finland och Dalarna, grannar- 
na från Japan, Bollnäs, Västbanken, Teheran och Kurdi- 
stan. I förhållande till Kista var vi alla första generationens 
invandrare.

Kista var inte bara en samling hus. Kista var essensen av 
en brutal och vacker framtidsoptimism. Den sista miljon-
programsförorten. Lika delar solidarisk jämställdhet som 
konformistisk själsdödande förutsägbarhet. Mänskligt och 
omänskligt. Verkligt och overkligt.

Det kallades ABC-förort. Arbete, bostad, centrum. Livets 
basala byggstenar förverkligat i fullskalemodell. En snits-
lad stig av fullgod samhällsservice från vaggan till graven.

I alla fall enligt planritningarna. 

ibland föreställer jag mig stadshusets arkitekter som 
forna tiders kolonialtjänstemän med grova pennstreck och 
linjalerna i högsta hugg. Nu hade de dragit lärdom av de 
tidigare misstagen. Storslagna idéer och drömmar ritades 
in i arkitekturen. Visionen om den socialt sammanhållna 
staden, där alla yrkesgrupper och inkomstgrupper levde 
blandade. Det egalitära barnvänliga grannskapssamhället.

Trettiofem år senare rasade kravallerna i Husby. Bilar 
brändes. Det politiska etablissemanget samlade sig kring 
en mirakelkur: ökade straff och mer repression. Ledaren 
för det forna obskyra nazistpartiet kunde stå på Almeda-
lens scen och använda rent militärt språkbruk.

Stadsdelen Kista blev skev från början. På grund av 
olika förvärv och spekulation mellan bostadsbolagen blev 
proportionerna ojämna. I Kista byggdes nästan bara bo-
stadsrätter. I Husby nästan bara hyresrätter. Befolkningen i 
bostadsområdet och den framväxande telekombranschen 
i arbetsområdet mötte aldrig varandra.

De sprickor som upprättades de första åren har aldrig 
lyckats överbryggas. De fortsatte vidgas, delvis på grund 
av egen inneboende logik, och delvis på grund av politiska 
beslut.

Som att kommunen valde att överlasta ett område som 
Husby med personer med social problematik, samtidigt 
som 1990-talets åtstramningspolitik ströp den offentliga 
förvaltningen. Ett effektivt sätt att förslumma ett område.

Området byggde på en konkret idé. Visst, det var 
trångbott, det var höga hus. Många människor på liten yta. 

GÄSTKRÖNIKÖR
MIKAEL FÄRNBO
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Gästkrönika

Men det skulle kompenseras med väldigt utvecklad social 
service, framför allt riktat mot barn och unga. 

Barnomsorgen var enormt väl utbyggd (garanterad 
barnomsorgsplats i Husby var ett kraftigt försäljningsar-
gument). I vissa hyreshus fanns det, under de första åren, 
en bemannad reception som var öppen mellan 7 och 20. 
De kunde förmedla städning, ordna hämtning på dagis, ta 
hand om tvätt och uträtta diverse ärenden på bank, post 
och apotek. De hade även barntillsyn upp till tre timmar i 
taget på vardagarna.

Successivt skalades allt ner under 1990-talet. Allt det 
som skulle kompensera det som man redan visste skulle 
kunna skapa problem. Trångboddheten. Rörligheten 
bland hyresgästerna. Integrationen av nyanlända.

Husby lämnades med stora sociala problem, utan en 
fungerande social förvaltning. Det fria skolvalet gjorde att 
högpresterande elever flydde till innerstadsskolorna. Kvar 
blev allt fler barn med stora utmaningar, utan extra resur-
ser. I området växte allt fler ungdomar upp med misslyck-
ad skolgång, utan organiserade aktiviteter eller lokaler att 
vistas i. Och så en kraftigt växande arbetslöshet på det.

I tjugo år lämnades områdena vind för våg. Centrum 
utarmades, polisen försvann från gatan. De fantastiska 
fältassistenterna, som kände och hade förtroende hos 
ungdomarna, blev arbetslösa.

Den nedåtgående spiralen skapade spänningar.

gnistan blev järvalyftet. Återigen rullade de koloniala 
arkitekterna ut planskisserna på stadskontoret. De sociala 
problemen skulle lösas genom arkitekturen. De trafiksepa-
rerade gatorna skulle lyftas upp (en av de saker som invå-
narna verkligen uppskattade) och lägenheterna renoveras 
(med kraftiga hyreshöjningar som följd). 

Om området bara såg ut som Hammarby sjöstad borde 
det bli som Hammarby sjöstad, verkar man ha resonerat. 

Ingen pratade med de boende. Alla tog för givet att de 
ville flytta så fort de fick chansen. Det ville de inte. Och 
denna arrogans från makthavarna skapade protester och 
äggkastning.

Något år senare klev polisen in i en lägenhet och sköt 
ihjäl en 69-årig förvirrad man. Grannarna uppfattade 
händelsen som en ren avrättning. Återigen en operation 

från ett avlägset våldsmonopol som numera bara klev in i 
området i olika typer av brutala razzior.

Kravallerna var ett faktum. 

så för att sammanfatta: Det är klart att rättssamhället 
ska finnas närvarande och beivra brott. I det vacuum 
som samhällets institutioner lämnat efter sig har gängen 
och droghandeln etablerat sig. Det är en oerhört farlig 
utveckling. Och den kryper ner i åldrarna. I vintras sköts 
en femtonåring i huvudet utanför min mammas klassrum 
i Akalla. 

Men blixtinsatser från makthavare i innerstaden eller 
ökad repression löser inget långsiktigt. 

Det tog oss tjugo år att komma dit vi är nu. Tjugo år av 
nedåtgående spiraler som är breda och strukturella. För 
att bryta utvecklingen krävs att dessa spiraler bryts. Det 
krävs ett perspektiv och en uthållighet över flera decen-
nier. 

Och det krävs framförallt att Jimmie Åkesson och det 
gamla nazistpartiet inte får något som helst inflytande. Då 
släcks hoppet för alltid.

De har min mammas gata i kikarsiktet.

Mikael Färnbo
Redaktör tidskriften Expo

De har min mammas     gata i kikarsiktet
”I tjugo år lämnades områdena vind för våg. Centrum 
utarmades, polisen försvann från gatan. De   
fantastiska fältassistenterna, som kände och hade för
troende hos ungdomarna, blev arbetslösa. Den nedåt 
gående spiralen skapade spänningar.”

25
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Fokus Statstjänstemannen

» 

I statens
tjänst

Den svenska statstjänstemannens roll har förändrats 
kraftigt och är under press från flera håll. Det handlar om 

ökade krav på effektivisering, ökad tillsyn från medier 
och andra myndigheter samt en förändrad maktrelation 

till politikerna. En minst sagt svår balansgång.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP OCH TOM KNUTSON FOTO: ISTOCK, TT MED FLERA 
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en svenska statstjänstemannen är se-
dan lång tid tillbaka känd för att vara 
omutbar, objektiv och effektiv – egen-

skaper som ofta lyfts fram som cen-
trala fundament i det svenska rätts- och 

samhällsbygget. I den oberoende ideella 
organisationen Transparency Internationals 

korruptionsindex hamnar Sverige också återkom-
mande bland de länder där korruption är minst vanligt. 

Men på senare år har stats-
tjänstemannens rykte naggats 
i kanten. Medierna har rappor-
terat om åtskilliga ”affärer” där 
statstjänstemän har varit invol-
verade, nu senast tjänstemän 
vid Karolinska institutet och 
Riksrevisionen. Under våren 
försökte även Skatteverkets näst 
högsta chef varna en tidigare kol-
lega i Regeringskansliet för att 
Uppdrag granskning undersökte 
hans utländska tillgångar. 

Till följd av granskningarna 
har flera statstjänstemän på le-
dande positioner lämnat sina 
befattningar. Men frågan är om 
fler fel begås i statsförvaltningen 
i dag än tidigare eller om medier-
nas granskning av verksamheten 
har intensifierats. 

Advokaten har intervjuat höga 
tjänstemän, forskare, domare 
och facket. De tecknar en bild av hur tjänstemannarollen 
har förändrats kraftigt på senare tid. En ökad regelbörda 
sedan EU-inträdet, höjda effektivitetskrav, ändrade rela-
tioner till politikerna i kombination med en intensivare 
granskning från medier och andra myndigheter sätter 
ökad press på tjänstemännen. Det visar sig även i Advo-
katens kontakter med dem.

Avgående riksrevisor Margareta Åberg, Skatteverkets 
generaldirektör Ingemar Hansson och Polisens general-
direktör Dan Eliasson har avböjt att låta sig intervjuas. 
Förvaltningsminister Ardalan Shekarabi har inte heller 
gått att nå för en intervju.

HETSIGT TEMPO

Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala 
universitet och ordförande i Värdegrundsdelegationen, 
tror att den senaste tidens avslöjanden är en kombina-
tion av att mediernas granskning av förvaltningen har 
blivit bättre och att meddelarfriheten utnyttjas oftare – 
anställda vid statliga och kommunala myndigheter samt 
i kommunala bolag, där kommunen har den avgörande 

beslutanderätten utnyttjar rätten att meddela och offent-
liggöra uppgifter.

– Har en myndighet många missnöjda medarbetare är 
det säkert en del av dem som utnyttjar meddelarfriheten, 
säger Lena Marcusson.

Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet 
under åren 1998–2013, tillägger att ett generellt hetsigare 
tempo inom myndigheterna, personalbrist och mindre 
tid för reflektion kan ha bidragit till att antalet felaktiga 

beslut faktiskt har blivit fler.
Britta Lejon, ordförande i 

fackförbundet ST och förvalt-
ningsminister 1998–2002, tror 
också att det har funnits en själv-
godhet inom svensk politik.

– Politikerna har tagit för givet 
att förvaltningen sköts på ett kor-
rekt sätt, säger hon.

Enligt Institutet mot mutors 
generalsekreterare Helena Sun-
dén uppmärksammas oegentlig-
heter där statstjänstemän är in-
volverade allt oftare i medierna 
till följd av att samhällets syn på 
korruption är annorlunda i dag 
jämfört med för 20 år sedan.

– Vi har en bredare diskus-
sion om vad som är tillåtet och 
vad som inte är tillåtet. I sam-
band med att diskussionen lyfts 
förändras normen för vad som 
är tillåtet. Det gör att man ser 

strängare på korruption i dag än för 20 år sedan. Att 
överlämna en gåva i samband med ett myndighetsbeslut 
anses till exempel inte alls längre vara acceptabelt.

En god förvaltning kännetecknas av att den är effektiv, 
rättssäker, tillgänglig, klarar att uppfylla uppställda mål, 
respekterar demokratiskt fattade beslut och har kompe-
tenta medarbetare. Förvaltningen ska också vara öppen 
för insyn, vilket är avgörande för att allmänheten ska ha 
förtroende för den. Dessutom ska en god förvaltning ar-
beta systematiskt med utveckling. Utgångspunkten för 
utvecklingsarbetet ska vara respektive myndighets upp-
drag, förändrade omvärldsförutsättningar och möjlighe-
ten att utnyttja ny teknik.

VÄNSKAPSKORRUPTIONEN DJUPT ROTAD I SVERIGE

De som vi har intervjuat är eniga om att den svenska 
statsförvaltningen är förhållandevis välfungerande. 

Institutet mot mutors bild är att de vanligaste proble-
men är vänskapskorruption i samband med rekrytering 
och direktupphandling.

– Beslutsfattare anställer släktingar och andra personer 

”Det finns en allmän 
uppfattning att vi har 

oberoende myndigheter 
som verkar för medbor-
garnas bästa.  Skulle den 
bilden förändras är det 

oerhört riskabelt utifrån 
korruptionsaspekten. 
Tappar människor till-
tron till systemet följer 

de kanske inte de system 
och regelverk som är 

uppställda i samhället.”
Helena Sundén

Helena Sundén.

Lena Marcusson. 
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som de har nära kopplingar till. Tjänster upphandlas vid 
sidan av upphandlingsavdelningen och uppdraget går till 
en part som beslutfattaren har en relation till, säger He-
lena Sundén.

Enligt henne är vänskapskorruptionen djupt rotad i 
det svenska samhället.

– Jag är inte av uppfattningen att vänskapskorruptionen 
har blivit värre. Däremot har det blivit tydligare var grän-
sen går för vad som är tillåtet.

För att komma till rätta med korruptionen efterlyser 
hon att kontroller rutinmässigt utförs vid till exempel 
tjänstetillsättningar.

– Det är ju förtjänst och skicklighet som ska avgöra vem 
som får en tjänst. Görs en grundläggande kontroll av att 
tjänster har tillsatts på ett korrekt sätt går det att före-
bygga att släktingar och andra personer som myndighets-
cheferna har nära kopplingar till anställs, säger Helena 
Sundén.

Hon vill också se att myndighetsledningarna är tydli-
gare med var gränsen går för vad som är tillåtet och otill-
låtet, till exempel när det gäller tacksamhetsgåvor.

– Statsanställda som ringer till oss har inte fått klara di-
rektiv i sin egen organisation. De vet inte vad som är till-
låtet och får lägga ner mycket arbetstid på att reda ut hur 
de ska agera. Det skulle underlätta om det fanns tydliga 
exempel på vad som är acceptalet och oacceptabelt.

Helena Sundén är noggrann med att framhålla att de 
allra flesta tjänstemännen gör ett föredömligt arbete och 

att statsförvaltningen generellt uppbär ett högt förtro-
ende. Samtidigt riskerar varje incident där en statstjäns-
teman missbrukar sin förtroendeställning att skada den 
tilltro som svenska medborgare har till offentliga institu-
tioner. 

– Det riskerar att skada tilltron till våra myndigheter 
och i förlängningen till våra demokratiska system. Det 
finns en allmän uppfattning att vi har oberoende myn-
digheter som verkar för medborgarnas bästa.  Skulle den 
bilden förändras är det oerhört riskabelt utifrån korrup-
tionsaspekten. Tappar människor tilltron till systemet 
följer de kanske inte de system och regelverk som är upp-
ställda i samhället. Det finns inte incitament att leva efter 
reglerna, säger Helena Sundén och får medhåll av övriga 
personer som vi har intervjuat.

LÅGT FÖRTROENDE FÖR FLERA MYNDIGHETER

Flera undersökningar visar att förtroendet för politiska 
institutioner redan i dag minskar. Enligt SOM-institutets 
rapport ”Svenska demokratitrender” minskade andelen 
i befolkningen som hade ett mycket eller ganska stort 
förtroende för riksdagen med 12 procentenheter till 28 
procent mellan 2014 och 2015. Samtidigt minskade ande-
len som hade stort förtroende för regeringen från 47 pro-
cent till 32 procent. Förtroendet för stora myndigheter 
som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migra-
tionsverket är också lågt, visar Medieakademins Förtro-
endebarometern. (Läs mer på sidan 31). För att tilltron » 

Fokus StatstjänstemannenFokus Statstjänstemannen

Susanne Ackum, fd 
riksrevisor, Margareta 
Åberg, avgående riksre-
visor, och Ulf Bengts-
son, fd riksrevisor, i ett 
extrainsatt KU-förhör i 
augusti.
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till myndigheterna ska öka krävs bland annat att de kan 
visa att det finns en fast procedur och en öppenhet vid 
rekryteringar, anser Lena Marcusson.

– Lediga tjänster måste till exempel utannonseras så att 
alla har chansen att söka ett jobb. Det är viktigt för legiti-
miteten i systemet. Det går inte att bortse ifrån att det kan 
bli fel i hanteringen och då är det, för att kunna göra rätt 
nästa gång, viktigt att erkänna det som en avvikelse från 
det mönster som bör tillämpas, sä-
ger hon.

Försäkringskassans general-
direktör, Ann-Marie Begler, är 
övertygad om att uppmärksam-
het kring statstjänstemän som 
har ägnat sig åt till exempel vän-
skapskorruption påverkar förtro-
endet för förvaltningen negativt. 
Samtidigt betonar hon att det är 
viktigt att som myndighetschef 
inte skrämmas av granskningarna, 
utan att även fortsättningsvis vara 
regelverket trogen.

– Jag själv har nyss gjort två re-
kryteringar från Skolinspektionen där jag var generaldi-
rektör tidigare. De har gått igenom hela systemet med 
intervjuer, tester och de har samverkat med facket utan 
att de gjort några invändningar. Då menar jag att jag har 
gjort det jobb som jag ska göra.  

Thomas Rolén, kammarrättspresident för Kammarrät-
ten i Stockholm, som även har flera års erfarenhet från 
Justitiedepartementet och som har varit sakkunnig i flera 
utredningar, bedömer att granskningen av statliga myn-
digheter kommer att fortsätta, både från medierna och 
från landets omkring 50 kontrollmyndigheter. En risk 
med mängder av kontroller är, enligt honom, att innova-
tionsviljan på myndigheterna minskar.

– För några år sedan, när jag satt jag med i utredningen 
”Innovationsrådet” talade jag med alla generaldirektörer. 
Flera av dem sade att de låg lågt med innovationer och 
nya idéer av rädsla för att göra fel. I rapporten skrev vi 
”backspeglarna har blivit så stora att de skymmer sikten 

framåt”. Kontroller kan vara hämmande. Vi vill ju ha en 
offensiv förvaltning, säger Thomas Rolén.

Är det inte bra om det kommer fram att fel har gjorts?
– Jo. Men frågan är hur mycket resurser vi ska lägga ner 

på att kontrollera vad som har skett och hur mycket re-
surser vi ska lägga ner på vad som ska ske. Det är viktigt 
att ha klart för sig i vems syfte en myndighet granskar 

en annan myndighet. Myndig-
heter som JK och JO, dit enskilda 
personer kan vända sig när de är 
missnöjda med hur de behandlas, 
handlar i medborgarnas tjänst. De 
andra myndigheterna har enbart 
som uppdrag att kontrollera. Men 
i vems tjänst gör de det? Mycket 
granskning skapar rädda, över-
försiktiga statstjänstemän, och 
det hämmar verksamheten, säger 
Thomas Rolén.

TJÄNSTEMANNAROLLEN

Vad innebär då statstjänsteman-
narollen och hur skiljer den sig från att vara anställd i det 
privata näringslivet? Den grundläggande demokratiska 
principen är att myndigheterna ska genomföra regering-
ens politik. Men myndigheterna ska inte enbart verkställa 
regeringens direktiv. De förutsätts även bidra med egen 
sakkunskap och stå för grundläggande värden. De för-
väntas också ta egna initiativ och föreslå regeringen att 
vidta åtgärder som kan vara lämpliga med hänsyn till de 
behov som finns inom myndighetens ansvarsområde.

– Mitt intryck är att de allra flesta myndigheter fram-
gångsrikt balanserar den så kallade lydnadsplikten mot 
den egna integriteten, säger Per Hall, rättschef i Stats-
rådsberedningen, och tillägger:

– Att myndigheterna vid myndighetsutövning mot en-
skild och annan lagtillämpning ska vara fristående i för-
hållande till regeringen och agera utifrån saklighet och 
objektivitet utgår jag från att alla myndigheter betraktar 
som en självklarhet.

”Frågan är hur mycket 
resurser vi ska lägga 

ner på att kontrollera 
vad som har skett och 
hur mycket resurser 

vi ska lägga ner på 
vad som ska ske.”

Thomas Rolén

Thomas Rolén.

» 

l KI: Karolinska institutet, den myndighet som 
utser nobelpristagaren i medicin, anställde 2010 
den italienska kirurgen Paolo Macchiarini. Han ar-
betade samtidigt deltid som överläkare på Karo-
linska universitetssjukhuset (KS). Under perioden 
2011–2014 opererade han in syntetiska luftstrupar 
på tre patienter på KS. Två av patienterna avled. 
Efter en SVT-dokumentär om Macchiarinis verk-
samhet avskedas han av KI. Enligt en utredning 
som leddes av Sten Heckscher är KI medansvarigt 
till de kritiserade operationerna. Enligt referenser 

framgick bland annat att Macchiarini tidigare 
hade varit vårdslös och lögnaktig. Trots att infor-
mationen var känd för KI:s rektor rekryterades 
Macchiarini.  (Källa: Dagens Nyheter)

l Riksrevisionen: Enligt Dagens Nyheters gransk-
ning har riksrevisorerna  bland annat lovat bort 
tjänster innan en regelriktig rekryteringsprocess 
påbörjats. Flera av dem som har rekryterats för 
att leda revisionsgranskningar kommer dessutom 
från Regeringskansliet. De ska därmed granska 

politik som de själva har varit med om att genom-
föra.  (Källa: Dagens Nyheter)

l Skatteverket: I våras försökte Skatteverkets 
överdirektör varna den före detta kabinettsekre-
teraren och tidigare kollegan på Regeringskans-
liet, Fredrik Belfrage, om att Uppdrag granskning 
undersökte hans tidigare utländska tillgångar. 
Beslutet förankrades hos Skatteverkets generaldi-
rektör, Ingemar Hansson, en före detta kollega till 
Belfrage.  (Källa: Sveriges Radio)

AFFÄRER DÄR STATSTJÄNSTEMÄN NYLIGEN HAR VARIT INVOLVERADE
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Statstjänstemän ska också ha goda kunskaper om det 
regelverk som ligger till grund för verksamheten, gott 
omdöme och hög integritet. Centralt i tjänstemannarol-
len är att inte väga in personliga åsikter och personligt 
tyckande i sitt beslutsfattande. Men när det gäller opar-
tiskhet tror Lena Marcusson att det alltid finns brister.

– Det är svårt att vara objektiv i enskilda situationer när 
man känner sig personligen berörd. Men det är en trä-
ningssak, säger hon.

En annan viktig skillnad mellan att vara statligt anställd 
och anställd inom privat sektor är att tjänstemän inte en-
bart har ett ansvar gentemot enskilda individer.

– Statligt anställda har ett ansvar att se till att förvaltning-
en sköts på ett effektivt sätt, i enlighet med värdegrunds-
principerna (läs mer på sidan 34) och att be mötandet är 
gott. Anställda i företag har ett ansvar gentemot kunder-
na och företagsledningen, men inte gentemot samhället 
och medborgarna i övrigt, säger Lena Marcusson.

Ytterligare en skillnad är att statliga verksamheter inte 
har några lönsamhetskrav.

Kännetecknande för den statliga anställningen är ock-
så att tjänstemännen har en relation till människor som 
vill tillvarata sina rättigheter. Statstjänstemännens upp-
gift är att med hjälp av service, objektivitet och legalitet 
tillgodose behovet. De som arbetar privat ska också täcka 
ett behov, men för dem handlar det inte om ett erbjuda 
något som någon har en rättighet till.

RADIKALA FÖRÄNDRINGAR

Den svenska statsförvaltningen har förändrats radikalt 
de senaste 20–30 åren. Antalet anställda har till exempel 
minskat från omkring 400 000 i början på 1990-talet till 
cirka 240 000 i dag. En viktig förklaring till utvecklingen 
är bolagiseringarna av stora statliga företag som Vatten-
fall och Telia.

Den kanske största förändring som har skett de senaste 
20 åren är införandet av de nya styrmodeller som går un-
der beteckningen new public management. (Läs mer på 
sidan 37.) Tjänstemannarollen ska präglas av rättssäker-
het, demokrati och effektivitet. Men i och med den nya 
styrformen har fokus ensidigt hamnat på effektivitetsvär-

det, anser Anders Ivarsson Westerberg, docent vid insti-
tutionen för samhällsvetenskaper och föreståndare för 
förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. 

– Effektivitetsvärden – besparingar, lönsamhet, effek-
tivitet och rationalitet – som handlar mer om organisa-
tionen än den traditionella objektiva tjänstemannarollen 
har blivit viktigare. Rättssäkerhetsvärdet och demokrati-
värdet har tonats ner till förmån för effektivitetsvärdet, 
säger Anders Ivarsson Westerberg.

Han berättar att det finns två huvudsakliga förklaringar 
till att allt större fokus har legat på effektivitet i förvalt-
ningen sedan mitten av 1980-talet. En anledning är att det 
har skett en ideologisk förskjutning mot marknad, priva-
tisering och mer management. Den andra förklaringen är 
att en effektivisering har varit nödvändig för att komma 
till rätta med skenande kostnader inom offentlig förvalt-
ning.

En effekt av att höjda effektivitetskrav ställs på myndig-
heterna är att varje myndighet i dag fokuserar på sin egen 
organisation och att den ska drivas på ett effektivt sätt. 
Tidigare sågs varje myndighet däremot som en del av en 
helhet, en statsförvaltning.

– Det leder till en suboptimering. Man blir lojal gent-
emot sin egen organisation i stället för gentemot statsför-
valtningen som helhet. Man upplever inte längre att man 
är i det allmännas tjänst utan i sin organisations tjänst. 
Eftersom myndigheterna konkurrerar med varandra 
utvecklar de egna kommunikationspolicyer och värde-
grunder för att stärka det egna varumärket, säger Anders 
Ivarsson Westerberg. 

OKLARA EFFEKTER AV EFFEKTIVITETSSATSNINGAR

Ivarsson Westerberg anser dock att det är mycket osäkert 
om myndigheternas ökade fokus på effektivitet leder till 
att statsförvaltningen som helhet blir mer effektiv.

– Enskilda organisationer blir kanske effektivare på kort 
sikt. Men det medför troligen kostnader för samhället på 
längre sikt. Det kan handla om kostnader för marknads-
föring och transaktionskostnader, eftersom offentliga or-
ganisationer allt oftare köper och säljer varor och tjänster 
av varandra.

» 

Allmänhetens förtroende för stora myndigheter 
som Försäkringskassan och Migrationsverket 
ökade visserligen under 2016 jämfört med förra 
året, men förtroendet för dessa myndigheter är 
fortfarande lågt. Det visar Medieakademins för-
troendebarometer för 2016.

2016 hade 27 procent av allmänheten mycket 
stort eller ganska stort förtroende för Försäk-
ringskassan – en ökning med 4 procentenheter 
jämfört med 2015. Förtroendet för Migrationsver-

ket steg under perioden med 6 procentenheter till 
21 procent. 

Förtroendebarometern bland myndigheter top-
pades av Skatteverket. 61 procent av de svarande 
angav att de har mycket eller ganska stort för-

troende för myndigheten. I botten låg Arbetsför-
medlingen, där motsvarande förtroendesiffra var 
13 procent. För staten som helhet har 38 procent 
av allmänheten mycket stort eller ganska stort 
förtroende.

Medieakademin undersöker varje år, sedan 
1997, vilka institutioner, politiska partier, medier 
och företag som allmänheten har störst förtroen-
de för. 2016 års mätning omfattade 1 200 webb-
intervjuer med personer äldre än 15 år och ägde 
rum 2–13 mars 2016.

LÅGT FÖRTROENDE FÖR MÅNGA MYNDIGHETER
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Han menar att de styrmodeller som har introducerats, 
och som innebär att universitet och högskolor får betalt 
per examinerad student, slår tillbaka mot samhället i 
stort.

– Styrningen kan leda till att man försöker maximera 
ersättningen genom att examinera fler studenter. Den 
objektiva tjänstemannarollen i examinationen kan bli li-
dande. Det finns en risk att nivån för examination sänks 
för att universiteten ska få ersättning från staten. Det kan 
leda till att studenterna som utexamineras har sämre 
kunskaper än vad de hade tidigare, 
säger Anders Ivarsson Westerberg.

Thomas Rolén utesluter inte att 
senare års ökade krav på effek-
tivitet gör att regelverket ibland 
”glöms bort” av myndigheterna.

– För att bli mer effektiva kan det 
hända att tjänstemännen hittar 
smidiga lösningar, som att anställa 
en person som redan är känd, och 
”glömma bort” regelverket. Men 
regelverket måste följas, även om 
det tar tid och känns osmidigt. Det 
är en förutsättning för den stabila 
tjänstemannen och statsförvalt-
ningen, säger Thomas Rolén.

Migrationsverkets avgående generaldirektör, Anders 
Danielsson, anser däremot att effektivitetskravet är sunt 
och att det fungerar som en drivkraft.

– Man kan alltid se över processer, utbilda människor 
och göra saker och ting smartare. Statens utgifter får inte 
sticka iväg. Det är skattepengar som vi talar om, säger An-
ders Danielsson och tillägger att han som myndighetschef 
samtidigt har ett ansvar för att se till att kvaliteten inte 
blir lidande av effektiviseringen.

– Vår uppgift är att vidhålla kvaliteten. Effektivitet och 
kvalitet behöver inte nödvändigtvis konkurrera med var-
andra, säger Anders Danielsson som den 1 december till-
träder som generalsekreterare för Röda korset.

KUNDBEGREPPET

Till följd av att new public management har fått genom-
slag i Sverige talas det inom förvaltningen i dag om kun-
der och kundnöjdhet på samma sätt som inom närings-
livet.

– Det finns en idé om att man 
mer eller mindre bedriver sin 
verksamhet som ett företag. Och 
då har man kunder snarare än 
medborgare, säger Anders Ivars-
son Westerberg.

Thomas Rolén uppfattar kund-
begreppet inom förvaltningen som 
märkligt.

– Människor söker sig till en 
myndighet för att utöva en rättig-
het. Bolag har kunder i den mån 
de vill sälja något, säger han.

Ann-Marie Begler tror att be-
greppen ”kunder” och ”kundnöjd-

het” risker att medföra att det blir oklart vilket uppdrag 
en myndighet har.

– Vi ska se till att människor blir väl bemötta, men de 
kanske inte alls blir nöjda med det svar som de får från 
oss eftersom lagstiftningen ser ut på ett visst sätt. Driver 
en myndighet att medborgarna ska vara nöjda med verk-
samheten riskerar rättssäkerheten att bli lidande. Vårt 
uppdrag kan aldrig vara att alla ska vara nöjda med våra 
beslut. Besluten ska ju grundas på lagstiftningen. 

Som exempel anger Ann-Marie Begler att omkring 80 

”Det finns en idé om 
att man mer eller 

mindre bedriver sin 
verksamhet som ett 
företag. Och då har 

man kunder snarare 
än medborgare.”

Anders Ivarsson Westerberg

» 

Anders Ivarsson 
Westerberg.
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procent av dem som ansöker om ersättning på grund av 
arbetsskador får avslag på sin ansökan.

– Om det finns ett övergripande mål att kunderna ska 
vara nöjda riskerar  man att bygga in en problematik i 
systemet. Skulle vi ha en stark strävan att göra alla kun-
der som ansöker om ersättning i de fallen nöjda finns en 
risk att vi skulle frångå villkoren i försäkringen, vilket vi 
naturligtvis varken vill eller kan, säger hon.

NYA ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN

Ytterligare en viktig förändring 
som har påverkat statstjänsteman-
narollen är, enligt Britta Lejon, att 
lönesystemen med centralt fast-
ställda tariffer ersattes med lokalt 
förhandlade individuella löner i 
början på 1990-talet. En annan för-
ändring är att många fasta statliga 
anställningar har ersatts med viss-
tidsanställningar av olika slag. Det 
har, enligt Britta Lejon, bidragit till 
en tystnadskultur på många myn-
digheter. (Läs mer på sidan 40.)

ST gjorde för två år sedan en 
undersökning där skyddsombud 
svarade på frågor om vad de upplevt på sin arbetsplats. 
Nästan hälften, 45 procent, av dem menade att det hade 
förekommit trakasserier, hot eller våld från medborgare 
på deras arbetsplatser de senaste tolv månaderna. Av 
dem som upplevde att de hade utsatts angav hela 53 pro-
cent att det påverkade deras myndighetsutövning.

– De som drabbas fattar antingen beslut som är mindre 
obekväma eller låter bli att fatta beslut, säger Britta Le-
jon.

Som ett resultat av Sveriges medlemskap i EU och 

Europakonventionens genomslag har regelverket som 
statstjänstemännen har att förhålla sig till dessutom blivit 
både mer omfattande och komplext.

– Statstjänstemännen har ett självständigt ansvar för att 
fatta rätt beslut. I dag finns regelverk på olika nivåer som 
ska tillämpas. Tjänstemännen måste avgöra om grund-
lagen, konventionen eller EU-regler ska tillämpas. Dels 
måste de inse att det kan vara fråga om en konflikt mel-
lan inhemska regler och europeiska regler, dels måste de 
kunna bedöma hur reglerna ska tillämpas i det enskilda 

fallet. Det gör att det krävs större 
kunskaper i dag än tidigare, säger 
Lena Marcusson.

NYA KOMPETENSKRAV

Britta Lejon anser också att en an-
nan kompetens krävs i dag än före 
EU-medlemskapet.

– I dag är tjänstemän i cen-
trala myndigheter, inte bara i 
Regeringskansliet, involverade i 
lagstiftningsarbetet och förhand-
lingsarbetet i EU. De deltar i för-
handlingsgrupper tillsammans 
med tjänstemän från andra EU-

länder. Det ställer krav dels på juridisk kompetens, dels 
på förhandlingskompetens. 

Per Hall bekräftar att EU-medlemskapet har inneburit 
att förutsättningarna för tjänstemännens arbete och kra-
ven på deras kompetens har förändrats.

– Mycket av normgivningsarbetet har i praktiken flyttat 
till Bryssel och utövas dessutom genom förhandlingar. 
Komplexiteten har ökat inom många områden till följd av 
kompromisser mellan länder som har helt olika rättsliga 
traditioner. Vid olika initiativ inom Sverige krävs självfal-

» 
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let också kunskap om det EU-rättsliga regelverket i en an-
nan omfattning är tidigare, säger han.

Enligt Anders Ivarsson Westerberg har statstjänste-
mannarollen för dem som arbetar i EU-sammanhang bli-
vit mer politiserad. 

– Tjänstemän deltar i processer i EU, där till exempel 
nya regelverk utarbetas, utan att ha något politiskt man-
dat för det. På det sättet har de fått en mer politiserad roll.

Är det demokratiskt?
– Man kan säga att det är odemokratiskt. Men det är så 

EU-arbetet fungerar. Det finns arbetsgrupper under kom-
missionen och under rådet, som 
befolkas av tjänstemän från de 
olika förvaltningarna, där man 
tar fram förslag. I de samman-
hangen blir svenska myndighets-
företrädare representanter för 
Sverige. De representerar inte sin 
myndighet, säger Anders Ivars-
son Westerberg.

Han tror inte att tjänstemän-
nen alltid är medvetna om att de 
företräder Sverige och inte sin 
myndighet.

– Det finns forskning som vi-
sar att svenska tjänstemän som 
tillbringar mycket tid i Bryssel 
känner sig frikopplade från den 
svenska staten när de arbetar i enklaver i den europeiska 
förvaltningen. De blir mer lojala mot sakområdet och 
sina europeiska kolleger än mot den svenska regeringen, 
säger Anders Ivarsson Westerberg.

En följd av att tjänstemännen inte alltid inser att de fö-
reträder den svenska regeringen är, enligt Anders Ivars-
son Westerberg, att Sverige kan ha tagit fram regleringar 
och direktiv som det inte har funnits politisk täckning för. 

– Det kan hända att man skulle ha behövt diskutera frå-
gan på politisk nivå eller på andra håll innan beslut fat-
tades, säger han.

Britta Lejon tror dock inte att tjänstemännen i Bryssel 
är omedvetna om att de representerar Sverige, eftersom 

de fattar beslut på delegation och inom ramar som är be-
slutade av politiker.

– Men det är otydligt för medborgarna vem som har fat-
tat vilket beslut. Att ansvarsutkrävandet har blivit otydli-
gare är ett bekymmer. Det handlar om legitimiteten för 
besluten, säger Britta Lejon.

STARK TILLIT

Anders Ivarsson Westerberg anser i likhet med övriga in-
tervjupersoner att kvaliteten i den svenska förvaltningen 
generellt sett är hög. Forskning visar, enligt honom, att 
det finns en stark tillit mellan politiker och tjänstemän på 

Regeringskansliet och att de är väl 
medvetna om sina olika roller.

– Tjänstemännen på Regerings-
kansliet kan nog arbeta oberoen-
de och med bibehållen integritet. 
Myndighetschefer kan däremot 
känna sig styrda uppifrån och ha 
svårare att säga ifrån om ett för-
slag till exempel strider mot gäl-
lande regelverk, säger han.

Per Hall anser också att tjäns-
temännen på Regeringskansliet 
bedriver sitt arbete med bibehål-
len integritet. Det råder, enligt 
honom, ingen tvekan om den 
grundläggande rollfördelningen 
mellan politiker och tjänstemän.

– Politikerna har självklart ett intresse av att både rätts-
liga och andra invändningar lyfts fram vid handläggning-
en av olika ärenden i Regeringskansliet, säger han.

Hans-Gunnar Axbergers, professor i konstitutionell 
rätt vid Uppsala universitet, intryck är också att det bland 
tjänstemännen på Regeringskansliet ofta finns en profes-
sionell stolthet i yrkesrollen och i förmågan att kunna 
tjäna regeringar av olika politisk färg.

– Men ju närmare den politiska nivån man kommer, desto 
svårare blir det förstås att behålla oberoendet, säger han.

Ibland är svenska statstjänstemän, enligt Lena Marcus-
son, alltför lojala med politikerna vilket riskerar att leda till 
att förvaltningen inte utvecklas i tillräckligt utsträckning.

”Den ofta framförda 
jävsproblematiken är 
inte någon fråga alls; 

i de sällsynta fall då jäv 
föreligger på grund av 

sidouppdraget är det ju 
bara för uppdragstaga-

ren att avstå från att 
befatta sig med ärendet.”

Olle Abrahamsson

» 

I december 2012 inrättade regeringen en värde-
grundsdelegation som ska verka för att den statli-
ga värdegrunden upprätthålls, bland annat genom 
att främja en kultur som förebygger korruption och 
oegentligheter.  Värdegrundsdelegationen är en 
arbetsgrupp inom Regeringskansliet som genom 
aktiviteter, skrifter och andra utåtriktade insatser 
ska verka för att respekten och förståelsen för den 
statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i 

statsförvaltningen. Arbetsgruppens uppgift är att i 
samarbete med andra aktörer inom statlig förvalt-
ning bidra till att uppfylla regeringens delmål att 
de statsanställda ska ha kunskap om och förstå-
else för de grundläggande värdena i statsförvalt-
ningen och rollen som statstjänsteman. Målgrup-
pen är myndighetschefer, fackliga företrädare och 
anställda vid statliga myndigheter. Arbetsgruppen 
ska vara verksam till och med 2016.

Den gemensamma värdegrunden för stats- 
anställda kan med utgångspunkt i rätts- 
ordningen sammanfattas i sex grundläggande 
principer.

l Demokrati är den överordnade principen, enligt 
1 kap. 1 § första stycket regeringsformen som 
slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från 
 folket. Principen innebär att varje statsanställd 

VÄRDEGRUNDSDELEGATIONEN GEMENSAM VÄRDEGRUND FÖR STATSANSTÄLLDA

Olle Abrahamsson.
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» 

– Tjänstemännen ger sig inte utrymme för att pröva nya 
idéer och nya lösningar. Det blir för instängt och verk-
samheten utvecklas inte, säger Lena Marcusson.

Överdriven lojalitet med politikerna gör också att tjäns-
temännen ibland inte inser att de i första hand ska följa 
lagstiftningen.

– Om lagstiftningen säger en sak och regleringsbrevet 
en annan ska lagen ta över. Det kan vara en svårighet att 
inse att man måste arbeta både på lagstiftarens och reger-
ingens uppdrag. Det är en fråga om statstjänstemannens 
integritet att kunna säga ifrån om något som politikerna 
föreslår inte är förenligt med lagstiftningen, säger Lena 
Marcusson.

BISYSSLOR

Ibland förs det i debatten fram att 
bisysslor kan påverka statstjäns-
temännens oberoende. Statligt 
anställda är skyldiga att anmäla 
sidouppdrag till sin arbetsgivare, 
som ska bedöma om uppdraget 
är lämpligt.

Olle Abrahamsson anser att 
frågan om bisysslor har proble-
matiserats för mycket genom 
åren. Han menar att de domare 
och tjänstemän som tar sidoupp-
drag utgör en elit som bara i ringa 
grad är utbytbara och att de gör 
en stor samhällsinsats.

– Man kan genomgående lita på att de har omdöme 
nog att åta sig uppdragen bara i den mån dessa inte åter-
verkar negativt på deras ordinarie befattningar. Den ofta 
framförda jävsproblematiken är inte någon fråga alls; i de 
sällsynta fall då jäv föreligger på grund av sidouppdraget 
är det ju bara för uppdragstagaren att avstå från att be-
fatta sig med ärendet, säger han.

Thomas Rolén har själv ett antal bisysslor, men ser ing-
et problem med det. 

– Så länge en bisyssla inte kommer i konflikt med det 
ämbete eller den tjänst man har att utöva ser jag att stats-
tjänstemännen kan tillföra mycket med sin kompetens.

TYDLIGARE TJÄNSTEMANNAROLL

Enligt Ann-Marie Beglers erfarenhet är tjänstemanna-
rollen mycket tydligare i dag än för 20 år sedan – det är 
tydligare vad som är politik och vad som är myndighets-
utövning. Ett exempel på det är att det har blivit mindre 
vanligt att myndigheter bedriver opinionsbildande verk-
samhet, även om det fortfarande förekommer. Försäk-
ringskassan har till exempel i kampanjer uppmanat män 
att ta ut fler föräldradagar. 

– Det är en väldigt politisk fråga och vi blir ett tydligt 
redskap för politiken. Men det var vanligare med sådana 
uppdrag tidigare är min bild, säger hon.

Ett annat exempel på att rol-
lerna har blivit tydligare är att 
det klart framgår av reglerings-
breven att mål- och resultatstyr-
ning ska gälla i förhållande till 
myndigheterna, enligt Ann-Ma-
rie Begler, som har haft ledande 
positioner på fem myndigheter 
de senaste 20 åren.

– Regeringen ska bestämma 
vad myndigheterna ska göra. 
Men jag är starkt emot att reger-
ingen går in i frågan och styr på 
vilket sätt det ska ske. Det är trots 
allt myndigheternas expertroll. 
Och det har blivit mindre vanligt 
med detaljstyrning, säger Ann-

Marie Begler.
Anders Danielsson anser också att detaljstyrningen av 

Migrationsverkets verksamhet har minskat sedan han till-
trädde som myndighetschef för fyra år sedan.

– När jag tillträdde styrdes vi på hur lång tid det skulle 
ta att utreda ett asylärende respektive ett medborgar-
skapsärende. Det fick jag bort. Däremot efterfrågas mer 
information nu, säger han.

Thomas Roléns erfarenhet är också att politikerna lå-
ter tjänstemännen arbeta självständigt. När han, från och 
med den 1 januari 2013 och två år framåt, hade uppdraget 
att göra polisen till en enda myndighet gjorde politikerna 
inget för att styra hans arbete.

GEMENSAM VÄRDEGRUND FÖR STATSANSTÄLLDA

i sitt arbete ska ha som utgångspunkt att det är 
folket som är hans eller hennes uppdragsgivare 
och att offentlig maktutövning alltid måste ha 
stöd av lag.
l Legalitet, enligt 1 kap. 1 § tredje stycket reger-
ingsformen som föreskriver att den offentliga 
makten utövas under lagarna.
l Objektivitet, enligt 1 kap. 9 § regeringsformen 
som anger att domstolar, förvaltningsmyndig-

heter och andra som fullgör offentliga förvalt-
ningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas 
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opar-
tiskhet.
l Fri åsiktsbildning, enligt 1 kap. 1 § andra  
stycket regeringsformen som slår fast att  
den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsikts-
bildning.
l Respekt, enligt 1 kap. 2 § första stycket reger-

ingsformen som föreskriver att den offentliga 
makten ska utövas med respekt för alla männis-
kors lika värde och för den enskilda människans 
frihet och värdighet.
l I central lagstiftning om statsbudgeten och  
förvaltningen framgår att effektivitet och ser- 
vice är grundläggande värden för de statsan-
ställda.

Källa: Värdegrundsdelegationen
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» 

– Regeringen tillsatte mig och senare en rikspolischef. 
I övrigt fattade regeringen inte ett enda beslut. Jag 
fattade beslutet att dela in landet i sju regioner och det 
var jag som anställde alla chefer i den nya organisatio-
nen. I någon mening förvånades jag över att alla anställ-
ningsbeslut och indelningsbeslut överläts. Det är positivt i 
den mening att arbetet blev genomfört i tid. Men det gäl-
ler att man kan hantera makten – är lyhörd och tar in-
tryck.

Det demokratiska styrsystemet innebär att folket utser 
riksdagen, riksdagen utser regeringen och regeringen ut-
ser generaldirektörerna på myndigheterna, som sedan 
ansvarar för att regeringens politik genomförs. Politi-
kernas formella styrning av tjänstemännen finns i bland 
annat regleringsbrev och instruktioner. Informellt styrs 
tjänstemännen genom de samtal som de har med sin res-
pektive minister.

Enligt Per Hall har kontakterna mellan politiker och 
tjänstemän i Regeringskansliet blivit tätare än tidigare.

– Det är naturligt med hänsyn till den alltmer komplexa 
tillvaro som politiker verkar i, säger han.

Hans bild är samtidigt att tjänstemännen i Regerings-
kansliet i högre grad än tidigare förväntas och oftare tar 
egna initiativ för att identifiera olika reformbehov och 
hitta vägar för att tillgodose dessa behov.

– Tjänstemännen i Regeringskansliet arbetar nog när-
mare politiken än vad de gjorde för 20 år sedan. De be-
höver därför ha god kunskap om partiernas uppfattning i 
olika frågor, säger Per Hall.

VANLIGARE MED INFORMELLA KONTAKTER

Kontakterna mellan tjänstemän och politiker har blivit 
mer informella de senaste 20 åren, enligt Anders Ivars-
son Westerberg.

– Tjänstemän och politiker på olika nivåer ringer och 
pratar med varandra utanför protokollet. Det dokumen-
teras inte på samma sätt som tidigare.

Förklaringen till utvecklingen är, enligt Anders Ivars-

”Men eftersom arbetsvillkoren har försämrats har tjänstemännen blivit mer                      räddhågsna. 

Det har gjort att vi har                      hamnat längre från det gamla idealet med den oberoende tjänstemannen.”   Britta Lejon
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son Westerberg, att behovet av att snabbt stämma av läget 
har ökat i takt med att frågorna som behöver avhandlas 
har blivit mer komplexa i kombination med ett snabbare 
tempo i politiken.

– Det positiva är att man får saker och ting gjorda snab-
bare och på rätt sätt. Politiken får ökat genomslag i för-
valtningen ju fler kontakter som finns mellan tjänstemän 
och politiker, mellan departement och tjänstemän. Ris-
ken med den ökade informaliseringen är att vad som sägs 
dokumenteras sämre och att det därmed blir svårare att 
utkräva ansvar, säger han.

Den mer informella styrningen är till viss del en följd av 
EU-medlemskapet, menar Britta Lejon.

– Det måste ibland gå att utbyta information och kun-
skap snabbt för att man ska kunna samordna sig och 
reagera på propåer i förhandlingsspelet. Men det ställer 
större krav på att politiker och tjänstemän är medvetna 
om sina olika roller.

Är det inte tydligt vilka som fattar besluten och vilka 
som verkställer dem finns det, enligt Britta Lejon, en risk 
för att tjänstemännen tar en för stor roll och för att politi-
kerna smiter från sitt ansvar.

– De senaste åren har vi sett hur politiker har abdikerat 
från sitt ansvar i högre utsträckning än tidigare. Ministrar 
skyller på myndigheter i stället för att ta sitt ansvar och 
förklara varför riksdagen har fattat ett visst beslut.

Hans-Gunnar Axberger ser de informella kontakterna 
som ett hot mot tjänstemannens oberoende.

– En utveckling mot en alltmer informell statsförvalt-
ning riskerar att äventyra den mycket gamla ämbetsman-
natradition som vårt land har haft så stor nytta av, säger 
han.

MER OCH MINDRE MAKT

Enligt Anders Ivarsson Westerberg har den svenska för-
valtningen alltid haft relativt stor makt, eftersom det är 
hos de ordinarie tjänstemännen som makten att utföra 
politiken egentligen finns. Som en följd av det snabbare 
tempot och komplexiteten i politiken bedömer han att 
tjänstemännens makt har ökat. 

En risk med att tjänstemännen får mer makt är att det 
kan vara svårt för politikerna att få igenom förändringar.

– Det blir en slags maktfullkomlighet. Även om man 
försöker förändra något från politiskt håll misslyckas det 
ofta, därför att tjänstemännen gör som de alltid har gjort, 
säger Anders Ivarsson Westerberg.

Britta Lejon resonerar sig fram till att tjänstemännen 
har fått både mer och mindre makt. EU-medlemskapet 
har inneburit ett närmande mellan politiker och tjäns-
temännen. Tjänstemännen har därmed fått mer att säga 
till om eftersom de ofta är bäst insatta i EU:s juridik och 
förhandlingssystem.

– Men eftersom arbetsvillkoren har försämrats har 

tjänstemännen blivit mer räddhågsna. Det har gjort att vi 
har hamnat längre från det gamla idealet med den obero-
ende tjänstemannen, säger Britta Lejon. 

Även Ann-Marie Begler anser att tjänstemännen har 
fått både mer och mindre makt.

– En enskild tjänsteman som söker upp politiker för att 
driva igenom sina frågor och på så sätt påverka politiken 
har fått mer makt. Samtidigt har det blivit tydligare att vi 
som tjänstemän har ett uppdrag att genomföra politiken, 
att våra åsikter i de rent politiska frågorna inte är – eller 
bör vara – av vikt. Då blir tjänstemannens makt mindre, 
säger Ann-Marie Begler.

För närvarande går utvecklingen mot mer jurist- och 
tjänstemannamakt, anser Hans-Gunnar Axberger.

– Det har bland annat att göra med den parlamenta-
riska situationen och de parlamentariskt svaga regering-
arna.

Thomas Roléns bild är också att politikerna har över-
låtit mer makt åt tjänstemännen och nationella samord-
nare de senaste 20 åren och att det kan vara en följd av 
att det har blivit vanligare med koalitionsregeringar och 
minoritetsregeringar. 

– Min tes är att om man inte kommer överens är det 
lättare att lämna över frågan till en utredare eller sam-
ordnare för att visa att man gör något. Det är inte bra om 
utvecklingen går för långt. Politikerna är valda för att lösa 
olika frågor och det är de som ska ha ansvaret.

Olle Abrahamssons bild är däremot att en gradvis men 
påtaglig förändring de senaste 20 åren är att tjänstemän-
nen har fått ett minskat inflytande över det centrala be-
slutsfattandet.

– Tjänstemännen har i ökad utsträckning reducerats till 
hjälpredor och faktainsamlare. I en mer politiserad miljö 
har utrymmet minskat för ämbetsmannastyre i god me-
ning.  Resultatet blir sämre om tjänstemännen inte tillåts 
föra en verklig dialog och även gå i konstruktiv polemik 
med den politiska ledningen. Konsekvenserna av en allt-
för stor eftergivenhet inför de politiska önskemålen kan 
bli katastrofala. Exempelvis är det helt nödvändigt att de 
tjänstemän i Justitiedepartementet som är ansvariga för 
grundlagarna har integritet nog att gå emot sin politiska 
ledning om den vill föra fram lagförslag som inte är kon-
stitutionellt hållbara. Ännu på 1990-talet kunde en kansli-
chef i riksdagen eller en expeditionschef i Regeringskans-
liet i ganska hög grad påverka innehållet i de politiska 
besluten. Jag tror inte att sådant förekommer lika mycket 
i dag, säger Olle Abrahamsson.

En faktor som i någon mån har motverkat tjänsteman-
nakårens minskade inflytande är, enligt Olle Abrahams-
son, det allt mer omfattande EU-samarbetet.

– Det är ofta svårt för andra än experter att sätta sig 
in i komplicerade EU-frågor, både på förhandlings- och 
implementeringsstadiet. Det ger tjänstemännen ett 
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kunskapsmässigt övertag som de – på gott eller ont – åt-
minstone på marginalen kan utnyttja för att få genomslag 
för sina personliga uppfattningar, säger Olle Abrahams-
son.

FLER ENSKILDA UTREDARE

Det har blivit vanligare att regeringen tillsätter enskilda 
utredare till skillnad från tidigare då utredningarna var 
breda och många olika parter kom med synpunkter som 
påverkade utredningens resultat.

– Tidigare medverkade represen-
tanter från till exempel civilsam-
hället, organisationer och uni-
versitet i utredningarna, och 
synpunkter vägdes mot varandra. 
I dag är direktiven mer styrande. 
Regeringen är från början tydligare 
med vad man vill uppnå med ut-
redningen. Utredningarna blir mer 
av beställningsarbeten, säger Lena 
Marcusson.

Anders Ivarsson Westerberg be-
kräftar bilden att ensamutredning-
arna har blivit fler och att regeringen använder utred-
ningsväsendet för att styra vissa frågor.

– Jag tror att regeringen vill ha snabbare beslut, därför 
ges utredningarna kort tid till sitt förfogande. Tidigare 
kunde en parlamentarisk utredning arbeta med en fråga 
i flera år. Om en ensamutredare ska ta tag i en fråga och 
leverera resultat efter ett år är det klart att det generellt 
sett blir en utredning av sämre kvalitet, säger han.

Även Hans-Gunnar Axberger instämmer i att ensamut-
redningarna blir fler och att de styrs hårt av regeringen.

– Resultatet blir ofta dåliga underlag som inte leder 
någonvart. Den äldre formen av parlamentariska utred-
ningar, där hållbara politiska kompromisser kunde nås, 
är inte så vanliga längre.

Sedan 2010 har det allt oftare hänt att regeringen inte 
gått vidare med ett utredningsförslag från enskilda tjäns-
temän på grund av att det har bedömts vara svårt att få 
tillräckligt stöd för det i riksdagen. 

– En parlamentarisk utredning hanterar de politiska 
konflikterna inom sig, den får större tyngd och har myck-
et lättare att gå igenom riksdagen med sina förslag.  En 
ensamutredning, som uppfattas som ett beställningsjobb 
från den politiska makten, får svårare att gå igenom – sär-
skilt om det är ett osäkert parlamentariskt läge, säger An-
ders Ivarsson Westerberg.

Men även en utredning som läggs på hyllan har många 
gånger sitt värde, enligt Olle Abrahamsson.

– Fakta och åsikter finns redovisade som kan komma 
till nytta när frågan senare aktualiseras på nytt, i ett kan-
ske helt nytt sammanhang. Ibland kan ett betänkande 

som inte leder till lagstiftning sätta välbehövlig punkt för 
en fråga som har debatterats i årtionden. Mitt eget förslag 
2011 om att statsmakterna bör avstå från att kriminalisera 
visad brist på civilkurage vill jag gärna se som ett exem-
pel på den typen av trots allt nyttiga utredningsinsatser, 
säger han.

KONFLIKTER I TJÄNSTEMANNAROLLEN

Det händer inte sällan att konflikter uppkommer i tjäns-
temannarollen. En av tjänstemän-
nens viktigaste roller är att analy-
sera de politiska initiativen och föra 
fram alla sakliga invändningar som 
kan riktas mot initiativen och vid 
behov presentera alternativa lös-
ningar.

– I en organisation med politisk 
ledning ligger inte alltid de politiska 
önskemålen i linje med gällande 
principer, strukturer och systema-
tik, säger Per Hall.

En klassisk motsättning i tjänste-
mannarollen är rättssäkerhet i för-

hållande till effektivitet. 
– Rättssäkerheten kräver också effektivitet, i den me-

ningen att man inte ska få vänta alltför lång tid på ett 
beslut. Men om man stirrar sig blind på att kvantitativa 
mål ska uppnås finns en risk för att kvaliteten i beslutsfat-
tandet blir eftersatt. Det gäller allmänt dem som sysslar 
med ärendehandläggning där medborgarna är berörda, 
säger Lena Marcusson.

En annan klassisk konflikt i tjänstemannarollen rör 
tjänstemännens yttrandefrihet. En statstjänsteman har 
rätt att anmäla och offentliggöra missförhållanden på ar-
betsplatsen. 

– De flesta chefer känner nog till yttrandefriheten, med-
delarfriheten och efterforskningsförbudet. Det är en an-
nan sak att ställas inför det i praktiken. Det är klassiskt att 
ledningen på olika sätt gör det omöjligt eller obehagligt 
för enskilda tjänstemän att uttrycka sina uppfattningar. 
Ledningar tycker ofta inte om att det blir offentliga dis-
kussioner om sådant som gör att de inte kommer i god 
dager, säger Lena Marcusson.

Enligt fackförbundet ST:s skyddsombud och medlem-
mar blir det allt vanligare att chefer på statliga myndighe-
ter försöka tysta tjänstemän som vill offentliggöra miss-
förhållanden på den egna arbetsplatsen.

– Det finns fortfarande en skriande okunnighet hos 
många chefer kring de här regelverken, säger Britta Le-
jon.

Hon tror att de ändrade styrmodellerna, där fokus  
har flyttats från regelefterlevnad och rättssäkerhet till ef-
fektivitet, är en förklaring till att kunskapen om offent-
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lighetsprincipen och meddelarfriheten generellt har för-
sämrats.

– Det är bedrövligt att arbetet i den svenska statsförvalt-
ningen till stor del är baserat på effektivitetskravet. Det är 
klart att verksamheten ska vara effektiv. Människor ska 
inte behöva vänta på sin föräldrapenning, nyanlända ska 
inte behöva vänta längre än nödvändigt på beslut om de 
får stanna i Sverige eller inte – men kraven på effektivitet 
får inte göra att vi tappar fokus på förvaltningens demo-
kratiska värden.

BROMSA TEMPOT

En annan förändring som har medfört att statstjänste-
män väljer bort att utnyttja sin yttrandefrihet är, enligt 
Britta Lejon, att många fasta statliga anställningar har 
ersatts med visstidsanställningar av olika slag de senaste 
två decennierna.

– Om du inte vet huruvida du ska få fortsätta att arbeta 
på en myndighet och att det avgörs av hur väl du uppfat-
tas utföra jobbet så leder det till en tystnadskultur och 
lojalitetskulturen påverkas på ett negativt sätt. Man vill 
inte ställa till besvär, stå upp för obekväma beslut och 

ifrågasätta sin arbetsgivare. Jag är helt övertygad om att 
oberoendet påverkas negativt av att fler har otrygga jobb, 
säger hon.

En stor utmaning är att hantera det allt högre tempot i 
förvaltningen, enligt Per Hall.

– Tjänstemännen kan ha anledning att bromsa tempot 
för att det ska finnas tillräckligt med tid för att analysera 
en uppkommen situation och för att ändamålsenliga lös-
ningar som håller tillräcklig kvalitet ska kunna utarbetas.

Europeiseringen har också inneburit flera utmaningar 
för svenska statstjänstemän.

– Processen för att ta fram rättsakter i EU skapar sär-
skilda utmaningar för den rättsliga kvaliteten. Dessutom 
regleras ofta enbart vissa delar av ett rättsområde, vilket 
kan göra det svårt att förena EU-reglerna med befintlig 
svensk reglering. Tiden för genomförande av EU-rättsak-
ter i nationell rätt är också ofta väl kort för den svenska 
lagstiftningsprocessen. Dessa utmaningar gör det onek-
ligen svårare för tjänstemännen att utöva sin roll, säger 
Per Hall.

Enligt Olle Abrahamsson stjäl förhandlingsarbetet och 
andra EU-relaterade uppgifter tid från traditionella stats-

”Leder man en myndighet är det svårt att uttala sig som privatperson.                       Det är en balansgång som den enskilde bör fundera över.”   Lena Marcusson
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tjänstemannauppgifter som utarbetande av underlag, 
myndighetsdialog, kvalitetskontroll och personalvård. 

– Den större stress och ökade arbetsbelastning som EU-
arbetet har inneburit har inte fullt ut motverkats genom 
personalförstärkningar, säger han.

En följd av att tjänstemän som tidigare främst sysslade 
med lagberedande verksamhet tas i anspråk för EU-upp-
gifter är att kvaliteten på det svenska lagstiftningsarbetet 
sjunker, anser Olle Abrahamsson. 

– När lagstiftningen inte håller högsta kvalitet orsakar 
den tillämpningsproblem både för domstolar och andra, 
vilket ofta innebär ökade samhällskostnader som ytterst 
drabbar medborgarna, säger han.

Ytterligare en utmaning för förvaltningen är att även 
fortsättningsvis kunna rekrytera kompetent personal. 

– Tidigare stannade de som fick en domartjänst tills de 
gick i pension. I dag rör de på sig. Statstjänstemännen 
är kompetenta och går till både privata arbetsgivare och 
andra myndigheter som kanske betalar bättre. Rörlig-
heten syresätter den statliga verksamheten och är inget 
problem ännu, men kan bli det framöver, säger Thomas 
Rolén.

Britta Lejon anser också att en framtida utmaning för 
statsförvaltningen är att vara en tillräckligt attraktiv ar-
betsgivare för att kunna rekrytera och behålla den kom-
petens som krävs.

– Redan i dag är det ett stort problem att till exempel 
hitta och behålla duktiga skattejurister. Många försvinner 
snabbt till advokatbyråerna där de tjänar mycket bättre, 
säger hon.

Det är också viktigt för statstjänstemän i ledande ställ-
ning att noga tänka igenom hur de använder sin yttrande-
frihet, anser Lena Marcusson.

– Många myndigheter tycker att det är viktigt att vara 
aktiva i sociala medier. Och det är lätt att uttala sig på till 
exempel Twitter. Men om en ledningsperson uttalar sig 
uppfattas det som att det är myndighetsrepresentantens 
uttalande. Leder man en myndighet är det svårt att ut-
tala sig som privatperson. Det är en balansgång som den 
enskilde bör fundera över.

Ann-Marie Begler har valt bort att vara aktiv i sociala 
medier som Twitter och Facebook.

– Den som jobbar på Försäkringskassan är även en pri-
vatperson. Men det ena är aldrig fritt från det andra. Ut-

”Leder man en myndighet är det svårt att uttala sig som privatperson.                       Det är en balansgång som den enskilde bör fundera över.”   Lena Marcusson
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talanden som görs kan feltolkas och falla tillbaka på orga-
nisationen. Det är viktigt att du som enskild anställd tar 
ställning till detta. 

UTBILDNING EFTERFRÅGAS

I många länder, till exempel Frankrike, finns centrala för-
valtningsutbildningar som man måste ha gått för att få 
arbeta i den offentliga förvaltningen. 

– I Sverige utbildar man sig i sina professionella yr-
kesroller, men man utbildas inte som förvaltnings-
tjänsteman. Antingen borde det finnas centrala förvalt-
ningsutbildningar eller introduktionsutbildningar till 
förvaltningen. Väldigt många statstjänstemän har inte till-
räcklig kunskap om exempelvis förvaltningslagen, säger 
Anders Ivarsson Westerberg, som själv är föreståndare 
för förvaltningsakademin vid Södertörns högskola som 
verkar för att skapa en universitetsutbildning som syftar 
till arbete som avancerad tjänsteman i statlig förvaltning.

ST driver också ett krav på en tjänstemannautbildning, 
en gemensam utbildning som alla statligt anställda går 
igenom.

Behovet av utbildning i vad statstjänstemannarollen 
innebär ökar också till följd av att statstjänstemännen har 
en mer skiftande bakgrund än tidigare. Förut har juris-
ter, statsvetare och ekonomer varit överrepresenterade 
bland statstjänstemännen, men i dag är bilden mer splitt-
rad och en mängd olika yrkesgrupper finns företrädda.

I dag ansvarar varje myndighet för sin personals kom-
petens och vidareutbildning. Flera av myndigheterna 

anordnar också ambitiösa introduktionsutbildningar och 
fortbildningar.

– Men det finns inget specifikt krav på att man ska ha en 
introduktionsutbildning, eller att den ska innehålla vär-
degrundsprinciperna. Vi ser det som en brist att det inte 
går att räkna med att alla statsanställda får den här ut-
bildningen. I dag vet vi inte exakt hur utbildningarna på 
myndigheterna ser ut. Därför är det viktigt att regeringen 
tydligt uttrycker vilken baskunskap som måste finnas hos 
alla statsanställda, säger Lena Marcusson.

Per Halls bild är att statstjänstemän generellt har en 
god kunskap om vilken roll de har, inte minst mot bak-
grund av den ämbetsmannatradition som finns i Sverige. 
Han understryker samtidigt vikten av att statstjänsteman-
narollen värnas.

– Det är viktigt att det inom myndigheterna kontinuer-
ligt förs en diskussion om statstjänstemannens roll och 
den värdegrund som ska gälla i statsförvaltningen. Rollen 
bör bland annat belysas i myndigheternas internutbild-
ningar och seminarier, säger Per Hall.

Både på Försäkringskassan och Migrationsverket görs 
satsningar på utbildning om värdegrunden och vad tjäns-
temannarollen innebär.

Försäkringskassan tar fram en gemensam utbildning 
för sina anställda, där de ska få lära sig mer om den stat-
liga värdegrunden, tjänstemannarollen, förvaltningsla-
gen, förvaltningspolitiken, styrsystemet och socialförsäk-
ringen.

För Anders Danielsson är det också viktigt att tjänste-

Sten Heckscher, tidigare bland annat ord
förande i Högsta förvaltningsdomstolen, 
rikspolischef och näringsminister, ut
redde nyligen Karolinska institutets roll i 
 Macchiariniärendet.

Hur har KI:s ledning skött sina roller som statstjänste-
män?

– Vi kritiserar dem ganska rejält, och tycker att de 
slirar på ganska många bestämmelser. Det har funnits en 
nonchalans kring regler och bestämmelser på KI.

Vad beror deras nonchalans på?
– Försiktigt uttryckt så tycker man att andra saker är 

viktigare än regler och bestämmelser. När jag försöker 
sammanfatta vad jag har för råd till KI är det att de ska 
värna viktiga processer. Det har spruckit eftersom de 
inte värnat dem.

Är det en tillfällighet att statstjänstemän på 
både KI och Riksrevisionen varit i blåsväder på 
kort tid? 

– Jag ser inget samband. Det vi har sett på KI började 
redan 2009, och hur skurkaktiga Riksrevisionen är åter-
står att se. Men om riksrevisor Ulf Bengtsson har varit 
inne och pillat i en granskning av Statens servicecenter 
där han i närtid suttit i styrelsen, så är det ett allvarligt 

Sten Heckscher: ”Det är viktigt      med respekt för ämbetet”

”Det är viktigt att kunna förvaltningsrätten, känna till offentlighetsprincipen,                       sekretessreglerna och att arbetet 

ska dokumenteras väl så att det finns                       spårbarhet i det som vi gör. Det är extremt viktigt i ett rättssamhälle.”   Anders Danielsson
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männen på Migrationsverket är medvetna om vad tjäns-
temannarollen innebär. Han har därför introducerat Mig-
rationsakademien på myndigheten.

– Det är viktigt att kunna förvaltningsrätten, känna till 
offentlighetsprincipen, sekretessreglerna och att arbetet 
ska dokumenteras väl så att det finns spårbarhet i det 
som vi gör. Det är extremt viktigt i ett rättssamhälle, säger 
Anders Danielsson och tillägger att den värdegrund som 
tjänstemannaämbetet bygger på ska sitta i ryggmärgen 
på varje statstjänsteman, det vill säga att arbetet ska kän-
netecknas av demokrati, oberoende, legitimitet, legalitet, 
fri åsiktsbildning och att alla människor är lika mycket 
värda.

LJUS FRAMTID ELLER INTE?

Anders Ivarsson Westerberg ser ljust på framtiden och 
tror inte att den oberoende svenska statstjänstemannen 
är hotad.

– Jag tror att det kommer ökade propåer om förvalt-
ningsutbildning och ökad kunskap om tjänstemannarol-
len. Det är positivt, säger han.

Britta Lejon tror och hoppas också att en gemensam 
tjänstemannautbildning för alla statligt anställda tjänste-
män ska bli verklighet.

– Jag hoppas på ett större fokus på kvaliteten i besluts-
fattandet, rättssäkerheten och att förutsättningarna 
för tjänstemännen att göra ett bra jobb ökar. Det känns 
hoppfullt att det i dag finns en diskussion om att värdena 
inte alltid går hand i hand. Diskussionen i sig är en förut-

sättning för en ny inriktning, nya sätt att arbeta och nya 
värderingsfokus.

Men hon ser inte odelat positivt på framtiden.
– Vi har väldigt lite resurser till offentlig verksamhet un-

der överskådlig tid. Det är en oroskälla för oss. Jakten på 
effektivitet riskerar att försämra kvaliteten på de beslut 
som fattas. Statstjänstemännen har inte förutsättningar 
att göra ett riktigt bra jobb.

En risk, som Per Hall framhåller, är att tjänstemannen 
inte vågar ge politikerna tillräckligt motstånd.

– Det är helt nödvändigt för kvaliteten i lagstiftning 
och förvaltning att det finns tjänstemän som för fram de 
sakliga invändningar som kan riktas mot olika politiska 
initiativ även i situationer när det känns ovälkommet och 
obekvämt.

För att minska risken för att statstjänstemannen för-
lorar sitt oberoende och sin integritet skulle Olle Abra-
hamsson gärna se att regeringen övervägde att återinföra 
det striktare tjänsteansvar som avskaffades i samband 
med arbetsrättsreformerna på 1970-talet. 

– Den ökade ansvarigheten skulle höja statstjänstemän-
nens status samtidigt som en rättsligt bestämd gräns 
skulle sättas mellan tolerabel och icke tolerabel handlägg-
ning. Om den juridiska bedömningen visade att det sak-
nades grund för åtal och fällande dom mot en kritiserad 
tjänsteman skulle denne förhoppningsvis slippa att, som 
i dag ofta blir fallet, schavottera inför en nyckfull och av 
medierna uppeggad folkdomstol, säger Olle Abrahams-
son. n

Viktigt med 
improvisations
förmåga 
i extrema 
situationer
– vänd!

fel. Jag påstår inte att han på ett otillbörligt sätt har på-
verkat den granskningen, för det har jag ingen aning om. 
Men han ska inte ens ta i det pappret. Om det förhåller 
sig så förtjänar det kritik.

Vad kan förvaltnings-Sverige dra för lärdomar av den kri-
tik som varit?

– Det kan det vara nyttigt att påminnas om viktiga vär-
den. Jag har träffat flera personer ur universitetsvärlden 
på sistone. Allihop är överens om att det inte bara är KI 
som kan dra nytta av vår granskning och att lärosäten 
kanske är lite sämre än andra myndigheter på att hålla 
ordning på de här sysakerna. Det är viktigt att, vare sig 
man företräder KI eller Riksrevisonen, då och då tänka 
över vilken roll man faktiskt har. 

Varför är det viktigt, menar du?
– Jag tror att det är viktigt med respekt för ämbetet. 

Att man är medveten om att det är ett visst jobb man har 
och att det kan ställa speciella krav. Jag tror att det har 
betydelse för att upprätthålla det goda i en ämbetsman-
nakultur. Ett hot mot ämbetsmannakultur och roll är 
om man glömmer bort att det är en befattning man har, 
och man tror att man i stället först och främst är en viss 
person. Man ska värna respekt för ämbetet, inte för den 
egna personen. Jag tycker därför att generaldirektörer 
ska vara försiktiga med Twitter och med att skicka allde-
les personliga meddelanden till sin personal. Jag har haft 
alla möjliga höga befattningar i det här landet, men jag 
som person har aldrig förtjänat någon särskild respekt. 
Men mina jobb förtjänar det. Johan Persson

Sten Heckscher: ”Det är viktigt      med respekt för ämbetet”

Sten Heckscher.

”Det är viktigt att kunna förvaltningsrätten, känna till offentlighetsprincipen,                       sekretessreglerna och att arbetet 

ska dokumenteras väl så att det finns                       spårbarhet i det som vi gör. Det är extremt viktigt i ett rättssamhälle.”   Anders Danielsson
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”Utan den här utsikten hade jag
aldrig kommit så långt 

i min forskning kring stroke.”

Läs hur den här fantastiska vyn hjälper hjärtforskaren Petter Ljungman i hans spännande forskning.

Älgö är en halvö intill Saltsjöbaden. En förlängning av Sol sidan, 
omgiven av Baggensfjärden, Ingaröfjärden och Ersta viken. 
Utsikten över havet och segelbåtarna här är så betagande 
att man blir extra tacksam över sin stund på jorden. Extra 
tacksam för hur länge hjärtat kan slå.
 Det tyckte också den person som testamenterade ett 
hus på Älgö till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 
(SSMF), att användas för strokeforskning.
 Med stöd från bland annat de pengarna är hjärtläkaren 
och forskaren Petter Ljungman nu intensivt sysselsatt med 
att undersöka hur vi kan förhindra förmaksflimmer, den 
vanligaste hjärtrytmrubbningen, som kan resultera i hjärt-
svikt och stroke.
 Vad Petter Ljungman särskilt forskar om är i vilken grad 
luftföroreningar bidrar till uppkomsten av förmaksflimmer.
 Att alla vindar inte är lika friska som de runt Älgö sätter 
tyvärr sina spår i människors hjärtan. 
 ”Vi talar inte om hälsofaran med luftföroreningar lika 
mycket som vi gör med rökning. Men detta påverkar hela 
befolkningen på jorden, varje dag.”
 Petter Ljungman delar sin tid som hjärtläkare mellan sjuk-
vård och forskning. 
 ”När jag jobbar som läkare försöker jag konkret lösa den 

enskilda patientens problem. Resten av min tid ägnar jag 
mig åt att försöka se helheten. Det blir ett annat sätt att 
se på hälsa.”
 Med en pappa som jobbade på Världsbanken växte han 
upp utomlands och har bott både i tropikerna och i USA.
 ”Att jag växt upp i andra länder har påverkat mig mycket. 
Jag tycker att jag connectar snabbare med andra män niskor, 
har lättare att se det gemensamma.”
 Ett avgörande möte var när Petter för några år sedan 
gjorde sin postdoktorala utbildning på Harvard i Boston 
och lärde känna Bernard Lown, en 95-åring som utvecklat 
 defi brillatorn (hjärtstartaren) och som fått Nobels fredspris 
för sina insatser för att förhindra ett kärnvapenkrig.
 ”En oerhört inspirerande man. Vad som tilltalar mig med 
forskning är att den är så uppenbart internationell. Allt 
handlar om samarbete. Man måste kommunicera, ta del  
av vad andra gör i andra delar av världen. Vi andas alla 
 samma luft.”
 Forskningspengarna som Petter Ljungman fått från SSMF 
är avgörande. 
 ”Det är i dag omöjligt att bedriva forskning utan bidrag. 
Som forskare är det också en fantastisk känsla att få en 
 ansökan beviljad. Man känner sig sedd.”

I en extrem situation kan det vara nöd
vändigt för en myndighetschef att göra 
svåra prioriteringar och till och med frångå 
gällande lagstiftning. Det kan Migrations
verkets avgående generaldirektör Anders 
Danielsson vittna om. 

 Förra året när nästan 163 000 människor sökte asyl i 
Sverige tvingades Anders Danielsson göra omprio-
riteringar i verksamheten som drabbade många 

människor.
– Vi prioriterade att ge dem som kom till Sverige tak 

över huvudet och mat för dagen. Personal på ansöknings-
enheter och prövningsenheter fick jobba med mottag-
ningsfrågor. Det gjorde att bland annat människor som 
sökte tillstånd för arbetskraftsinvandring och anhörigin-
vandring fick vänta på beslut. Det innebar en stor mål-
konflikt att behöva göra de hårda prioriteringarna, säger 
Anders Danielsson.

Den extrema situationen gjorde att Migrationsverket 
även tvingades sänka kraven på boende.

– Det blev många tillfälliga boenden som inte alltid 
var ändamålsenliga. Människor tvingades också bo lite 
trångt. Det blev ett mänskligt lidande. Men vi var tvungna 
att göra på det viset för att hantera situationen. 

Statstjänstemannens främsta uppgift är att följa gäl-
lande regelverk. Men i den extrema situation som rådde 
förra året blev det nödvändigt för Anders Danielsson att 
frångå regelverket.

– För att ge människor tak över huvudet lät vi dem sova 
i Migrationsverkets receptioner och på Malmömässan. 
Men det strider mot byggnadsnämndens byggnadsregler 
att låta människor sova i lokalerna, de är upplåtna för an-
nat. Och brandmyndigheten varnade för att brandskyd-
det inte var byggt för att man ska bo i lokalerna. Men 
alternativet var ju att sätta människor på gatan, säger 
Anders Danielsson.

Han tycker att kontakten med politikerna fungerade 
bra under den ansträngda perioden.

– Vi hade en daglig relation med i första hand statsse-
kreteraren och tjänstemän på departementet. Vi utförde 
det uppdrag som vi fått av riksdagen och regeringen. 

En viktig lärdom som Anders Danielsson gjort av förra 
årets flyktingmottagning är att det som tjänsteman är vik-
tigt att vara beredd att improvisera.

– Lagstiftaren kan inte tänka på allt. I synnerhet inte 
när det blir en akut situation för samhället. Det finns inte 
regler, manualer och planering för allt. Då måste du som 
tjänsteman ha modet att improvisera – och vara beredd 
att ta konsekvenserna av det, säger Anders Danielsson.

För Migrationsverkets del skulle beslutet att låta män-
niskor sova i receptionen och på Malmömässan kunna slu-
ta med ett vitesföreläggande, men ännu har inget hänt. n

Viktigt med improvisations
förmåga i extrema situationer
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Har du sett 
bilaga 14b?
Varje år försvinner 1000-tals känsliga dokument spårlöst i Sverige. Det sker överallt 
runt omkring oss. På advokatkontor, i offentliga lokaler och på bussar. De allra flesta 
dokument återfinns aldrig. Ibland ligger ett brott bakom försvinnandet, men i de 
allra flesta fall handlar det om hänsynslöst och omotiverat slarv. Slarv som kan få 
förödande konsekvenser för både individer och företag.
 
Hjälp oss att förhindra detta. Satsa på en marknadsledande
sekretesshantering från IL Recycling.

Dina hemligheter 
förblir hemliga
Läs mer på ilrecycling.com En tjänst från IL Recycling

Sågs senast i onsdags eftermiddag i stora konferensrummet.
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Aktuellt

Staffan Bergqvist på Advokatgrup-
pen i Stockholm är sedan i juni i år 
ny ledamot i Advokatsamfundets 
disciplinnämnd. Ett första intryck 
av uppdraget är att han tycker att 
både anmälare och advokater kan 
dra ned på skrivna inlagor.

Varför tackade du ja till att bli ny leda-
mot av disciplinnämnden?

– En förklaring är att om man får en 
förfrågan från advokatfullmäktige, så 
accepterar man. Jag är sedan tidigare 
ledamot av advokatfullmäktige och 
har skrivit en hel del remissförslag för 
samfundet i olika straff- och process-
rättsliga frågor. Den andra delen av 
förklaringen är att det är intressanta 

”Det verkar som att advokater 
inte kan hålla sams sinsemellan”

MÅNADENS ADVOKAT Staffan Bergqvist   

och viktiga frågor som behandlas i dis-
ciplinnämnden.

Vad hoppas du komma bidra med?
– Jag tror att nämnden önskar per-

soner med olika kompetens. Det finns 
sedan tidigare affärsrättslig och famil-
jerättslig kompetens, och jag hoppas 
kunna bidra med kompetens rörande 
brottmål. Jag sysslar nästan bara med 
rättegångar; 70 procent brottmål och 
resterande 30 procent är dispositiva 
tvistemål. Jag är för rastlös för att bara 
sitta vid skrivbordet. 

Tvärtom då, vad kan uppdraget som 
ledamot i disciplinnämnden tillföra dig 
och din profession?

– Jag hoppas att det kan ge mig en 
bra insyn i andra advokaters vardag 
och en vidare syn på advokatrollen. 

Under 2016 har disciplinnämnen ute-
slutit ovanligt många ledamöter. Hur 
kommer det sig, tror du? 

– Jag har varit med på två samman-
träden och båda gångerna har det 
lyfts uteslutningsfrågor. Men som jag 
har förstått av mina kollegor i nämn-
den beror det mest på tillfälligheter. 
Men värt att tillägga är att det har bli-
vit fler advokater, dels på grund av att 
inträdeskravet ändrades från fem till 
tre års yrkeserfarenhet som inte mot-
svaras av pensionsavgångar, och dels 
eftersom det har blivit fler advokater 
eftersom marknaden för oss har ökat.

Hur tycker du att advokatkåren gene-
rellt sköter sig?

– Advokatkåren är jätteduktig. Jag 
träffar massor av kollegor hela tiden. 
De allra flesta är väldigt kompetenta. 
Men som i alla yrkeskårer finns det de 
som inte håller måttet.

Hur har första tiden som ledamot i dis-
ciplinnämnden varit?

– Det är mycket jobb och många 
ärenden som jag måste läsa in. Det 
tar minst två dagars arbete i anspråk 
varje månad. Det beror bland annat 
på att både anmälare och advokater 
skriver väldigt mycket, de behöver de 
inte göra. Ett annat intryck är att det 
verkar som att advokater inte kan hål-
la sams sinsemellan när de slutar eller 
lämnar. Det där borde kunna skötas 
utan nämnden, anser jag. Två sådana 
ärenden på två sammanträden är två 
ärenden för mycket.

Varför blev du själv advokat?
– Det beror på en rad tillfälligheter. I 

tonåren hade jag inga som helst dröm-
mar om att bli advokat, men eftersom 
jag inte kan spika och skruva, och inte 
heller är särskilt bra på matematik, så 
fick det bli teoretisk utbildning. Och ef-
ter att jag hade läst juristutbildningen 
var min tanke att läsa polischefsutbild-
ningen, men i samband med det höjde 
dåvarande riksbankschefen Bengt 
Dennis marginalräntan till 500 pro-
cent, vilket medförde att utbildningen 
lades ned. Istället blev det advokat-
verksamhet. Det är jag glad för, för jag 
trivs väldigt bra med mitt jobb. JP

”Jag hoppas 
att det kan 
ge mig en bra 
insyn i andra 
advokaters 
vardag och 
en vidare syn 
på advokat-
rollen.”
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Har du sett 
bilaga 14b?
Varje år försvinner 1000-tals känsliga dokument spårlöst i Sverige. Det sker överallt 
runt omkring oss. På advokatkontor, i offentliga lokaler och på bussar. De allra flesta 
dokument återfinns aldrig. Ibland ligger ett brott bakom försvinnandet, men i de 
allra flesta fall handlar det om hänsynslöst och omotiverat slarv. Slarv som kan få 
förödande konsekvenser för både individer och företag.
 
Hjälp oss att förhindra detta. Satsa på en marknadsledande
sekretesshantering från IL Recycling.

Dina hemligheter 
förblir hemliga
Läs mer på ilrecycling.com En tjänst från IL Recycling

Sågs senast i onsdags eftermiddag i stora konferensrummet.



Kompetens
Med bred erfarenhet och rätt person på 
rätt plats så värderas auktionsobjektet 
till marknadsmässigt pris. Sedan läggs 
det ut till försäljning och kan redovisas 
inom 30 dagar från kontakt.

Personliga
Vi arbetar mycket med personlig 
kontakt då de som ägt objekten som 
säljs alltid vet mest om den. Genom att 
vara ödmjuka och lyssna så får vi fram 
den bästa informationen att föra vidare 
till intressenterna innan budgivningen 
startar. 

Längst i 
branschen
Vi på Toveks har mer än 35 års 
erfarenhet av auktioner och värdering-
ar. Det gör oss till det företag som har 
varit längst i branschen. Vi vet vad vi 
gör och jobbar alltid för att nå bästa 
resultat! Därför är du i trygga händer!

Störst i 
Norden
Med en enkel hemsida och tydliga 
startpriser gör vi det lätt för kunderna. 
Vårt kundregister når intressenter i 
hela världen. 

Maskinbörsen
Maskinbörsen omsätter 25 000 000 kr 
och har cirka 40 st inlämnade konkursbon 
på sina årliga auktioner i Ätran. 

Vi är bara 
nöjda om 
vi är bäst
Vår största utmaning när vi byggde nya 
tovek.se var att försöka behålla 
känslan från en riktig auktion. Därför 
utvecklar vi kontinuerligt vår webbplats 
och storsatsar på smarta lösningar.

Nätauktioner varje vecka! 

Box 158, 310 61 Ätran    |    Tel 0346-487 70    |    E-post info@tovek.se

Det självklara 
valet
• Engagerade
• Erfarna
• Flexibla
• Personliga
• Effektiva
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Två nya justitieråd 
i Högsta domstolen
Regeringen har utnämnt 
Petter Asp och Malin 
Bonthron till justitieråd i 
Högsta domstolen. 

Petter Asp arbetar 
 sedan 2009 som profes-
sor i straffrätt vid Stock-
holms universitet. Innan 
dess var han verksam 
vid Uppsala universitet i 
13 år. Han har också er-
farenhet av arbete som 
ämnes sakkunnig i Justitie-
departementet och som 
utredare. 

Malin Bonthron är sedan 
2012 rättschef i Justitie-
departementet. Innan hon 
utsågs till rättschef arbe-
tade hon i departementet 
i 13 år. Hon har också 
erfarenhet av att arbeta 
som biträdande jurist på 
advokatbyrå.

Skilex konferens 
i Åre 2017
Skilex Internationals 44:e 
konferens arrangeras i Åre 
vecka 12, 2017. Vid den 
senaste konferensen 2016 
i Österrike avhandlades 
bland annat ansvarsfrågor 
vid olyckor i skidbacken ur 
flera olika perspektiv.

År 2017 har Sverige fått 
förmånen att arrangera 
Skilex 44:e konferens, 
som äger rum den 19–26 
mars i Åre (möjlighet finns 
att ansluta sig till konfe-
rensen den 22 mars 2016).

Läs mer på Advokat-
samfundets hemsida 
och på www.skilex.eu, 
där man också kan göra 
sin anmälan. Det är även 
möjligt att följa Skilex In-
ternational på Facebook i 
gruppen www.facebook.
com/groups/skilex/

I fall där flera personer skall dömas för deltagande i 
brott måste en rollfördelning ske. Valet står mellan att 
döma i gärningsmannaskap och att tillämpa reglerna 
om medverkan till brott. I boken analyseras denna roll-
fördelning. En särskild fråga rör möjligheten att döma 
flera personer i medgärningsmannaskap för vad de har 
gjort ”tillsammans och i samförstånd” med varandra.

GÄRNINGSMANNA-
SKAP VID FLERAS 
DELTAGANDE I BROTT
Erik Svensson

486 sidor | 2016
ISBN 9789176789599

Civilrätten rör relationer mellan enskilda personer. 
Rättsområdet innefattar frågor som aktualiseras 
dagligen i handeln, i affärslivet, på arbetsplatsen, i 
familjerelationer och så vidare. 

I boken Civilrättens grunder behandlas hela civil-
rätten, alltså personrätt, avtalsrätt, köprätt, annan 
förmögenhetsrätt, skadeståndsrätt, familjerätt, arvs- 
och testamentsrätt, associationsrätt, arbetsrätt och 
immaterialrätt.

CIVILRÄTTENS 
GRUNDER
Torgny Håstad
Erika P Björkdahl
Margareta Brattström
Laila Zackariasson

458 sidor | 2016 
ISBN 9789176789186

Beställ ditt exemplar på förlagets hemsida 
www.iustus.se eller i bokhandeln.

Advokater på människorättskurs
Ett 20-tal advokater från Afrika, Asien och USA besökte nyligen Sveriges 
advokatsamfund inom ramen för Mannheimer Swartlings projekt Human 
Rights Toolbox. Advokaterna är i Sverige för att delta i den kurs kring mänsk-
liga rättigheter som för åttonde året genomförs i ett gemensamt initiativ av 
Mannheimer Swartling och Raoul Wallenberg-institutet (RWI) vid Lunds 
universitet. Vid besöket på Advokatsamfundet informerade samfundets 
chef för internationella frågor, stf. chefsjuristen Johan Sangborn, om Ad-
vokatsamfundets roll och arbete kring mänskliga rättigheter och den stora 
betydelse dessa frågor har för advokatens verksamhet såväl nationellt som 
internationellt, liksom för den demokratiska utvecklingen i stort.
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Aktuellt Juridiska biblioteket

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2016 om inte annat anges.
Andersson, Sten: Aktiebolagslagen : 

en kommentar. D. 1–3, med 
supplement 11, april 2016 / Sten 
Andersson, Svante Johansson, 
Rolf Skog (Wolters Kluwer. Gula 
biblioteket)

Generationsskiften och blandade 
fång : en praktisk handledning / 
Peter Nilsson, Maria 
Rommerud, Urban Rydin, 
Christer Silfverberg och Olle 
Stenman (4. uppl. Wolters 
Kluwer. 247 s. Skatte- 
biblioteket) 

Hilling, Maria: Skatteavtal 

och generalklausuler : ett 
komparativt perspektiv 
(Wolters Kluwer. 196 s. 
Skattebiblioteket)

Källström, Kent: Den kollektiva 
arbetsrätten : en lärobok / Kent 
Källström, Jonas Malmberg, 
Sören Öman (Iustus. 161 s.)  

Markåtkomst och ersättning : för 
bebyggelse och infrastruktur / Eije 
Sjödin, Peter Ekbäck, Thomas 
Kalbro, Leif Norell (4. uppl. 
Wolters Kluwer. 249 s.)

Olsson, Henry: Upphovsrätts lag-
stiftningen : en kommentar / 
Henry Olsson och Jan Rosén 
(4. uppl.  Wolters Kluwer. 708 s. 
Gula biblioteket) 

Ramberg, Jan: Internationella 
köplagen (CISG) : en 
kommentar / Jan Ramberg, 
Johnny Herre (4. uppl. Wolters 
Kluwer. 713 s. Gula biblioteket) 

Skorup, Ulf: Hyreslagarna : i 
lydelsen 2016 / av Ulf Skorup 
och Tomas Underskog (10. uppl. 
Karnov Group. 364 s.) 

Teleman, Örjan: Bodelning : under 
äktenskap och vid skilsmässa 
(6. uppl. Wolters Kluwer. 417 s.)

Tvistemålsprocessen 1, En 
handledning för förberedelsen / 
Thore Brolin, Åke Rehnström, 
Magnus Widebeck och Fanny 
Gleiss Wilborg (5. uppl. Wolters 
Kluwer. 241 s.) 

Tvistemålsprocessen  2, En hand
ledning för huvudförhandlingen / 
Thore Brolin, Åke Rehnström, 
Magnus Widebeck och Fanny 
Gleiss Wilborg (4. uppl. Wolters 
Kluwer. 122 s.)

WarnlingNerep, Wiweka: Lärare 
& elev : rättsliga aspekter och 
etiska dilemman / Wiweka 
Warnling-Nerep, Lena 
Sandström och Henrik Ahlenius 
(Wolters Kluwer. 127 s.)

LÄSTIPS

Titel: Europeiska 
konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna : 
en kommentar
Författare: Carl Henrik 
Ehrenkrona

Förlag: Karnov Group 
Ny kortare kommentar till Europa-
konventionen som ger en övergripande 
överblick över konventionssystemet och den 
praxis som utvecklats av domstolen. Boken 
som behandlar hela konventionen och de 
tilläggsprotokoll som trätt i kraft utgör en 
bearbetning av författarens kommentarer till 
konventionen i databasen Karnov. Ett urval 
av den viktigaste litteraturen tas upp. 

Titel: Servitut i teori och 
praktik
Författare: Barbro Julstad, 
Tomas Vesterlin
Förlag: Wolters Kluwer 
Boken redogör för de grund-
läggande reglerna kring ser-
vitut, villkor kring bildande, 

möjlighet till ändring och upphävande. 
Vidare behandlas frågor om ersättning vid 
tvångsbeslut och tvister om servitut och 
hur de kan lösas. Tyngdpunkten ligger på 
servitutsbestämmelserna i jordabalken, fast-
ighetsbildningslagen och anläggningslagen, 
men även andra lagar tas upp. Boken inne-
håller också en redovisning av rättspraxis 
rörande servitut.

OM STRAFFRÄTTSVILLFARELSE

Avhandling från Stockholms universitet 
Alla förväntas känna till vilka lagar och regler 
som gäller. Att en person begår en brottslig 

gärning i tron att den är tillåten, medför som 
huvudregel inte att personen frias från an-
svar. Men det finns undantag. Ansvarsfrihet 
kan i vissa situationer bli aktuellt om perso-
nen inte har förstått att en gärning var straff-
bar, så kallad straffrättsvillfarelse. Det kan 
röra fall där lagen eller bestämmelsen inte 
publicerats på rätt sätt. Det kan även avse ett 
otydligt straffbud, ett felaktigt besked från 
en myndighet eller ha annan orsak. I den ny-
utkomna avhandlingen Om straffrättsvillfa-
relse från Stockholms universitet analyserar 
Dennis Martinsson dels bestämmelsen om 
straffrättsvillfarelse (BrB 24 kap. 9 §), dels 
gränsdragningen mellan uppsåtsrelevant vill-
farelse och straffrättsvillfarelse. 
 

SVENSKA DOMSTOLAR OBENÄGNA  
ATT BEGÄRA FÖRHANDSAVGÖRANDEN

Ny rapport av Ulf Bernitz 
Sverige fick under föregående decennium 
kritik från EU-kommissionen för att svenska 
domstolar sällan begär förhandsavgöranden 
av EU-domstolen. Sedan dess har det kom-
mit ny rättspraxis och den svenska lagen har 
ändrats. I den här rapporten från Svenska 
institutet för europapolitiska studier, Sieps  
– en uppföljare till en rapport från 2010 – 
undersöker professor Ulf Bernitz om det har 
skett någon vidareutveckling när det gäller 
de svenska domstolarnas hållning. Rapporten 
från 2010 behandlade åren 1995–2009. Den 
nya rapporten behandlar åren 2010–2015. 
Under denna tid har EU-domstolen meddelat 
förhandsavgöranden i 35 fall på begäran av 
svensk domstol, en marginell ökning. Ulf Ber-
nitz konstaterar att svenska domstolar fort-
farande är återhållsamma med att hänskjuta 
mål till EU-domstolen.  Det har dock skett 
en mognadsprocess och attitydförändring i 
svenska domstolars hållning till unionsrät-
ten, vilket även framgår av att domstolarna 

i första och andra instans nu själva vänder 
sig till EU-domstolen i större utsträckning än 
tidigare.  
Förhandsavgöranden av EUdomstolen: Utveck
lingen av svenska domstolars hållning och praxis 
2010–2015 (2016:9)
 

NYA RAPPORTER FRÅN 
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET, BRÅ

Organiserad brottslighet i Sverige 
Rapport om den organiserade brottslighe-
ten i Sverige som de senaste 20 åren blivit 
allt mer komplex och gränsöverskridande. 
Den bygger bland annat på intervjuer med 
polisanställda och beskriver och jämför olika 
typer av kriminella grupperingar och feno-
men samt kriminella marknader kopplade till 
organiserad brottslighet.  
Kriminella nätverk och grupperingar: polisers 
bild av maktstrukturer och marknader  
(Brå 2016:12). 

Statsanställda utsätts ofta för hot och 
trakasserier
I denna studie har Brå låtit 45 500 anställda 
vid ett antal myndigheter svara på frågor om 
otillåten påverkan. Många, mellan 30 och 50 
procent, har utsatts för trakasserier, hot eller 
våld som syftat till att påverka tjänsteutöv-
ningen.Tjänstemännen uppger dock att hot 
och trakasserier inte har någon större inver-
kan på tjänsteutövningen men kan få stora 
konsekvenser för privatlivet. 
Otillåten påverkan på myndighetspersoner 
(2016:13).

LÄS MER

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



Värderingsavdelningen på Nordens största auktionshus erbjuder en 

specifik service inriktad på familjerättsjuristers behov. Vi utför värdering 

för bouppteckning, arvskifte och bodelning. Allt efter din klients behov 

och dina instruktioner specificerar vi legat, enskild egendom eller gifto-

rättsgods. Genom våra välrenommerade och framgångsrika auktioner 

erbjuder vi dina klienter en optimal och effektiv försäljning. Vi har lösningar 

för värdering och försäljning av hela hem. Vi kan även erbjuda värdering 

och försäljning av fastigheter genom Bukowskis Real Estate. 

Välkommen att kontakta Malou Haglund för mer information.  

Vi utför 
värdering av lösöre
För bouppteckning, arvskifte och försäljning

Malou Haglund,
08 614 08 29
malou.haglund@
bukowskis.com

www.bukowskis.com
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Heltäckande och skräddarsydd 
kontorsförsäkring för advokatbyråer!
Komplett försäkringslösning där rättsskydd, allmänt ansvar, egendom, av-
brott och förmögenhetsbrott bland annat ingår. Tjänsterese- och olycks-
fallsförsäkring är viktiga försäkringar som alltid finns med.

• Komplett kontorsförsäkring
• Tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd
• Prisvärd

Nyhet! Frivillig databrottsförsäkring
• Försäkringen ger bland annat ersättning för avbrott upp till 90 dagar,
• täcker kostnader för expert/konsulter som återställer ditt it-system
• samt 24 timmars service från IBM.

Ring eller maila oss så berättar vi mer!
08-5463 59 60, advokatservice@willis.com

ADVOKATEN_kontorsförsäkring2016.indd   5 2016-09-12   15:34:01
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Samfundet

BAKGRUND

Av tjänsteanteckning upprättad 
av handläggare vid Advokatsam-
fundets kansli angående samtal 
med den biträdande juristen 
B den 30 november respektive 
den 1 december 2015 framgår i 
huvudsak följande.

B är för närvarande anställd 
som biträdande jurist på Advo-
katfirman X men kommer att 
avsluta sin anställning kring års-
skiftet. Hon har flera pågående 
ärenden, varav flera av dessa 
utgör personliga förordnanden. 
Hennes principal, advokaten A, 
har arbetsbefriat henne, stängt 
av hennes mobil och via bud 
hämtat hennes arbetsdator. 
Den 9 december 2015 är hon i 
egenskap av målsägandebiträde 
inbokad på en huvudförhand-
ling i hovrätten, men på grund 
av principalens agerande är hon 
förhindrad att ta kontakt med 
klienten. Därutöver har hon av 
tingsrätten förelagts att snarast 
inkomma med ett yttrande, 
något som hon inte heller har 
möjlighet att göra. 

B har vidare inkommit med 
e-post till Advokatsamfundet 
den 30 november 2015, där hon 
uppger i huvudsak följande.

Hon har blivit uppringd av en 
av sina klienter som har mått 
dåligt och varit mycket upprörd 
då advokat A har kommit och 
hämtat upp henne. Klienten 
har känt sig tvungen att skriva 
på en fullmakt så att A istället 
skulle kunna företräda henne. 
A har sagt till klienten att B var 
oerfaren och dålig och att hon 
skulle kunna göra jobbet mycket 
bättre. B:s klient har inte velat 
skriva på men har inte vågat 
annat. A har gjort på samma 
sätt med många av de klienter 
som B företräder. B är vidare 
förordnad som rättshjälpsbiträ-
de åt dessa personer. Även om 

A är en mycket skicklig advokat 
har hon verkligen inte agerat i 
klienternas intresse utan endast 
i sitt eget. B tycker inte att det 
får gå till på detta sätt och hon 
anser att hennes klienter måste 
få lugn och ro.

 
ADVOKATENS YTTRANDE

A har inkommit med yttrande 
daterat den 6 december 2015 
i vilket hon anför i huvudsak 
följande.

B är anställd som biträdande 
jurist vid Advokatfirman X.

Fredagen den 27 november 
2015 tog hon del av de akter i 
vilka B arbetar. Syftet var att de 
inom ramen för B:s avslut av 
anställning gemensamt skulle 
gå igenom hennes ärenden och 
att hon skulle vara helt inför-
stådd med ärendenas fullstän-
diga status. Hon har upplevt 
att redan det förhållandet att 
hon tog del av B:s ärenden har 
upprört denne och lett till en 
del turbulens på arbetsplatsen. 
Bland annat har det ringts en 
del upprörda samtal från B:s 
sida, hennes man har infunnit 
sig på kontoret tillsammans 
med B och stämningen har varit 
allmänt uppjagad. Stämningen 
var enligt hennes mening inte 
bra varken för de anställda eller 
för klienter om de skulle komma 
att infinna sig.

De hade planerat att B skulle 
ha infunnit sig på kontoret re-
dan efterföljande måndag, den 
30 november 2015, för genom-
gång av samtliga ärenden.

Vid sin genomgång upptäckte 
hon en hel del brister i ärende-
na. Det fick henne att ifrågasätta 
B:s omdöme, noggrannhet och 
kompetens. Vidare noterade 
hon att B har åtagit sig ärenden 
som varit väldigt viktiga och 
ömtåliga i sin karaktär, något 
som har gjort henne orolig på 

grundval av att B har bristande 
erfarenhet och inte tidigare har 
hanterat denna typ av ärenden. 
Detta har särskilt rört sådana de-
likata ärenden där kvinnor har 
vistats på skyddade boenden 
eller haft särskilt utsatt ställning 
och där vårdnadsfrågan kan 
vara helt beroende för dessa 
kvinnors liv och välbefinnande. 
Hon har upplevt att detta har 
medfört ett större utövande av 
hennes principalansvar.

Den 30 november meddelade 
B att hon befann sig hos sin mor, 
att hon var sjuk och att hon inte 
kunde komma till kontoret.

Samma dag erhöll hon även 
samtal från representanter för 
klienter som uttryckte oro för 
att de hade fått information om 
att B hade meddelat klienter att 
hon skulle sluta på byrån och att 
de själva fick välja om de ville 
följa med B till den nya byrån 
samt vad detta skulle innebära 
för dessa kvinnor. 

Hon har även tagit del av det 
brev som B hade upprättat i 
syfte att skicka till klienterna. 
Brevet hade enligt hennes 
uppfattning skadat byråns an-
seende, då det var upprättat på 
en nivå som var långt under vad 
som skulle kunna förväntas av 
en advokatbyrå. En av de övriga 
advokaterna verksamma vid 
byrån hade fått ta del av brevet 
och hade lyckats stoppa att det 
expedierades. Advokaten hänvi-
sade B att diskutera frågan med 
henne. Mot denna bakgrund 
har hon meddelat B att hon inte 
ville att något skulle gå iväg från 
byrån förrän de hade hunnit dis-
kutera frågan gemensamt så att 
de skulle uppfattas som enade 
och professionella i frågan. 
Detta har inte besvarats av B 
och istället hade som sagt en del 
klienter meddelats muntligen 
per telefon, något som i alla fall 
för vissa klienter hade medfört 
viss oro och upplevts som om-
tumlande. Vidare hade B skickat 
e-post till klienter som hon var 
ansvarig för där en bouppteck-
ning precis hade lämnats in 

och som B hade bistått i, vilket 
hade oroat även dem och hon 
fick till följd härav telefonsamtal 
från klienter som var oroliga, 
missnöjda och besvikna.

Hon upplevde således en oro 
för hur B på egen hand, möj-
ligen hemifrån, skulle hantera 
såväl sina ärenden som det 
faktum att hon skulle avsluta sin 
anställning.

Mot bakgrund av den turbu-
lens som rådde och då B uppgav 
att både hon och hennes barn 
var sjuka, meddelade A henne 
att hon kunde anse sig som 
arbetsbefriad under veckan, 
naturligtvis med lön, så att hon 
i lugn och ro kunde bli frisk igen 
och det var hennes förhoppning 
att situationen även skulle lugna 
ned sig. Hon önskade skapa sig 
en överblick över på vilket sätt B 
egentligen hade agerat i förhål-
lande till klienterna och i viss 
mån även som representant för 
advokatbyrån.

Under tisdagen meddelade 
B att hon fortfarande var sjuk. 
A meddelade henne då att hon 
skulle ta det lugnt och passa 
på att bli ordentligt frisk under 
veckan. Det var inte på något 
sätt tänkt att ”arbetsbefriandet” 
skulle vara annat än temporärt 
under veckan, för att situatio-
nen skulle lugna ned sig.

B svarade mycket ovilligt på 
detta och hon upplevde det som 
att B hade för avsikt att agera 
på egen hand utan hänsyn till 
principalansvaret som hon 
uttryckt att hon ville utöva. Då 
hon upplevde det viktigt att gå 
igenom det som B upprättat 
inom ramen för sitt arbete och 
inom hennes principalansvar 
för denna, kände hon sig inte 
trygg med att B hade tagit med 
sig sina mobila arbetsredskap. 
Detta särskilt när B redan under 
fredag eftermiddag gått tidigare 
då hon inte ansåg sig ha någon 
omedelbar arbetsuppgift.

Såväl dator som telefon er-
bjuds på arbetsplatsen och hon 
kan inte se att mobila arbetsred-
skap skulle vara någon absolut 

6Advokat har brustit i kontroll och tillsyn över biträdande jurist 
och allvarligt åsidosatt god advokatsed i samband med att 
den biträdande juristen sagt upp sig. Varning.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2016
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rättighet för en biträdande 
jurist. Det var ju dessutom 
planerat att B inom kort skulle 
återgå i tjänstgöring. Under de 
dagar som B var sjuk, var det 
inte någon som sökte henne. 
Det skyndsamma föreläggandet 
som B blivit förelagd att yttra 
sig över och som hon förstår är 
det föreläggande B påstår i sitt 
telefonsamtal att hon inte kun-
nat fullfölja, har hon yttrat sig 
över direkt till tingsrätten redan 
den 30 november 2015, vilket 
var en av de dagar som B ringde 
sig sjuk.

Självklart har hon tillsett att 
B skulle kunna fullfölja sådana 
arbetsuppgifter om de skulle 
uppstå. Uppenbarligen har B 
också svarat på föreläggandet 
med vändande post, trots 
sjukdom. Beträffande den kom-
mande huvudförhandlingen den 
9 december 2015 har det aldrig 
varit tal om att B inte ska sköta 
sitt arbete i detta avseende och 
det har redan förutsetts från by-
råns sida att det funnits behov 
av genomgång med klienten, 
varför denna redan har kallats 
till genomgång hos B med tolk. 
Det finns inget som tyder på att 
B har varit förhindrad att sköta 
sina arbetsuppgifter i detta 
avseende. 

Det är korrekt att hon har 
önskat att hämta de mobila 
arbetsredskapen med bud på 
grund av ovanstående situation 
då hon önskat att B istället i lugn 
och ro skulle arbeta i miljön 
på kontoret och att hon på så 
sätt kunde se hur B hanterade 
sina ärenden inför klienter och 
domstol. Det kom dock inte att 
bli på det sättet utan B lämnade 
istället in de mobila redskapen 
till kontoret nästföljande dag. 

Hon har även frågat B om har 
hade möjlighet att arbeta på 
onsdagen, något B uppgav var 
osäkert på grund av att hon var 
sjuk. Därefter har B meddelat 
att hon kände sig frisk igen och 
att hon inte ville vara arbets-
befriad. De har då bestämt att 
B skulle komma in och arbeta 
igen på torsdagen samma vecka, 

dvs. den 3 december 2015; en 
dag efter att B till slut hade 
uppgett att hon var frisk. Detta 
för att kunna sätta en tid för att 
planera hur de skulle gå vidare 
på bästa sätt för att B:s avslut av 
anställning skulle gå så smidigt 
som möjligt och för att förhin-
dra att en situation skulle upp-
stå till nackdel för klienterna.

B inställde sig som planerat 
och de har redan denna dag 
satt sig ner för att diskutera hur 
de uppfattat saker på olika sätt 
och de missförstånd som up-
penbarligen hade uppstått och 
de har beslutat sig att som enad 
front bemöta såväl B:s klienter 
som övriga klienter i ärenden 
där B i viss mån har biträtt. Det 
är alltid olyckligt när oenighet 
och missförstånd uppstår och 
särskilt mellan en principal och 
en anställd biträdande jurist, 
men hon upplever att hon bara 
försökt hantera situationen på 
tryggast sätt för byråns klienter 
och övriga anställda i en särskild 
situation. Vid deras genomgång 
har hon upplevt att de båda har 
bemött varandra sakligt och kor-
rekt och att de kom överens om 
att lösa B:s avslut på ett bra sätt 
för alla och med klientintresset 
i fokus. De har redan kommit 
överens om åtgärder och har 
planerat in gemensamma möten 
med vissa klienter för att si-
tuationen ska upplevas så trygg 
som möjligt för klienterna.

Beträffande det som B näm-
ner avseende kontakt med ett 
fåtal av hennes klienter rör det 
just de klienter som har blivit re-
kommenderade till byrån av Y, 
just mot bakgrund av den långa 
erfarenhet advokatbyrån i övrigt 
har med att arbeta med vård-
nadsmål där kvinnor befinner 
sig på skyddade boenden och 
är i en mycket utsatt och kanske 
livsavgörande situation. I detta 
avseende blev hon kontaktad av 
Y, som företrädare för en klient 
på grundval av den information 
vissa klienter hade fått av B om 
avslut av anställning och där det 
även diskuterades en oro för 
andra klienter som befann sig i 

samma situation. Till saken hör 
att B saknar erfarenhet av vård-
nadsmål och dessutom kommer 
att arbeta på en byrå vars princi-
pal inte åtar sig vårdnadsmål.

De klienter det har rört har 
således spontant sökt sig till 
byrån på grund av rekommen-
dationer om hennes byrå på 
grundval av gedigen erfarenhet 
och kompetent biträde och har 
sedan kommit att biträdas av B. 
Hon är fullkomligt inställd på att 
klienterna har rätt att välja vem 
som kommer att biträda dem 
fortsättningsvis. Hon har också 
fullständig respekt för ett beslut 
som skulle innebära att fortsätta 
med B som biträde.

Dock upplever hon ett ansvar 
för de utsatta människor som är 
klienter på byrån, att de ska ges 
möjlighet att fatta ett välgrundat 
beslut i frågan. Hon har inte 
påstått att B inte kan sköta sitt 
uppdrag eller att hon är dålig, 
men hon har bristande erfaren-
het och särskilt i dessa prekära 
vårdnadsmål, anser hon att det 
är särskilt viktigt att klienterna 
i vart fall får veta att de inte 
fortsättningsvis kommer att vara 
betjänta av den kompetens som 
finns på just denna advokatbyrå. 
På grundval av att hon känner 
till att de har rekommenderats 
advokatbyrån på grund av dess 
långa erfarenhet i dessa ärenden 
anser hon att klienterna i vart 
fall borde ges möjlighet att 
känna till att B inte har samma 
erfarenhet som övriga advoka-
ter på byrån. Hon har inte haft 
någon avsikt att ifrågasätta B. 
Det är uppenbart att hon är 
mycket engagerad och mån om 
sina klienter och har en förmåga 
att skapa förtroende, vilket är 
mycket bra egenskaper.

En av kvinnorna ville komma 
på möte med henne. Anled-
ningen till att hon hämtade kvin-
nan var att denna var osäker på 
vilken adress hon hade träffat B. 
Hon upplevde att klienten vid 
tillfället hade önskemål om ett 
ombud med större erfarenhet 
och diskussion skedde kring det. 
Inte på något sätt upplevde hon 

klienten som ens tveksam. Då 
har i vart fall klienten haft möj-
lighet att göra ett beslut utefter 
vad som känns bäst för dem och 
de har i vart fall inte en felaktig 
uppfattning om att deras biträde 
har mångårig erfarenhet av att 
hantera denna typ av ärenden 
och i detta känner en falsk 
trygghet.

De få klienter som B hanterar 
mål inför domstol för, verkar i 
huvudsak vilja ha kvar B som 
ombud, ett beslut som hon har 
full respekt för. Men hon är 
också glad att klienterna inte är 
invaggade i någon falsk trygghet 
på grund av den erfarenhet hon 
eller de andra advokaterna på 
byrån besitter och på grund av 
den rekommendation som har 
lämnats dem och hon lämnar 
med varm hand över dessa 
ärenden till B.

I detta avseende hade det 
naturligtvis varit hennes önskan 
att B och hon hade pratat ihop 
sig om denna situation tidigare. 
Det var så hon hade tänkt att 
det skulle ske. B har även talat 
om för henne hur hon tänkt och 
A menar inte på något sätt att 
B skulle vara förhindrad att ta 
kontakt med sina klienter och 
meddela dem om sitt avslut. I 
efterhand har de dock pratat 
ihop sig och B har själv tagit 
upp frågan om hon är kom-
petent att fortsätta med vissa 
ärenden eller om klienterna är 
mer betjänta av att vara kvar på 
byrån. Naturligtvis ska klientin-
tresset i dessa fall gå först och 
respekt för klienterna och deras 
val måste naturligtvis alltid vara 
vägledande.

Saken är helt utagerad mellan 
B och henne. 

YTTRANDE FRÅN B

Advokatsamfundet har i skri-
velse ombett B att inkomma 
med yttrande över advokat A:s 
svar av den 6 december 2016.

B har i yttrande daterat den 5 
januari 2016 anfört i huvudsak 
följande.

Hon började sin anställ-
ning på Advokatfirman den 2 
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februari 2015. A var vid tillfället 
föräldraledig. På grund av detta 
har A endast varit på kontoret 
vid enstaka tillfällen fram och 
till och med den 1 september 
2015 då hon var åter i tjänst.

A har under hennes anställ-
ning uppmanat henne att åta sig 
så många uppdrag som möjligt. 
A har i samband med hennes 
anställning presenterat henne 
för Y. Advokatbyrån erbjuder 
rådgivning till utsatta kvinnor 
och det är inte ovanligt att ären-
dena därefter går vidare som 
bland annat vårdnadsärende 
på byrån. Det har varit kutym 
på byrån att den jurist som har 
haft den inledande kontakten 
med klienten även därefter har 
fortsatt att arbeta med ärendet. 
Hon har av byrån uppmanats 
att ha rådgivningsmöten och 
samarbeta med Y och även att 
fortsätta att arbeta med de upp-
drag och klienter som hon givit 
råd. A har varit fullt medveten 
om att hon har arbetat med 
ärenden från Y sedan hon börjat 
arbeta på byrån. Det stämmer 
dock att hon inte förrän den 26 
november 2015 har satt sig in i 
hennes ärenden.

Hon valde att lämna sin 
anställning på advokatfirman 
efter att hon har blivit ombedd 
av A att avboka Advokatkurs I 
i december 2015, på grund av 
ekonomiska skäl då hon inte 
debiterat tillräckligt.

Hon har den 18 december 
2015 meddelat A att hon säger 
upp sig. Vid detta tillfälle har 
det inte diskuterats hur de 
skulle meddela klienter eller 
liknande angående hennes byte 
av byrå. Till saken hör att hon 
enligt sitt anställningsavtal inte 
är tillåten att ta med några klien-
ter om hon slutar. 

Efter att hon kontaktat Advo-
katsamfundet angående anställ-
ningsavtalet har hon förstått att 
hennes villkor enligt avtalet inte 
är tillåtna utan att alla klienter 
ska få ett neutralt informations-
brev där de informeras om bytet 
och att de själva har rätt att välja 
sitt ombud.

Under torsdagen den 26 no-
vember 2015 förberedde hon ett 
utkast till ett brev till klienterna 
för att informera om att hon 
avser att sluta på advokatbyrån. 
Eftersom hon var osäker på den 
korrekta formuleringen kontak-
tade hon Advokatsamfundet för 
vägledning avseende utform-
ningen. Hon rådfrågade även en 
advokat på byrån om hur brevet 
skulle se ut och vad det skulle 
innehålla. Han ansåg dock att 
hennes förslag var för formellt 
och föreslog en mer informell 
formulering. Hon skickade inte 
iväg informationsbrevet utan 
hade för avsikt att diskutera 
brevet följande dag med A.

Hon hann aldrig diskutera 
brevet med A eftersom advokat-
byråns sekreterare, på uppdrag 
av A, bad henne att samla ihop 
sina akter. Sekreteraren skulle 
åka med dessa till A:s hem-
adress. Hon fick inte behålla de 
akter som hon arbetat i utan har 
blivit tillsagd att begära anstånd 
i de ärenden där det behövdes.

Hon ringde upp A den aktuella 
dagen och ifrågasatte rimlighe-
ten i hennes agerande. Hon före-
slog att hon, efter arbetsdagens 
slut, skulle komma över med de 
akter som hon har behövt arbeta 
i under dagen och att hon även 
skulle kunna gå igenom akterna 
med A. Detta gick A dock inte 
med på utan hänvisade till att 
hon är B:s chef, och att klien-
terna tillhörde advokatbyrån i 
enlighet med anställningsavtalet. 
Hon har upplyst A om att hon, i 
samtliga ärenden, har personliga 
förordnanden.

Hon gick därefter hem ef-
tersom hon inte kunde arbeta. 
Anledningen till att hennes man 
befann sig på kontoret var att 
han tidigare skött underhåll av 
advokatbyråns trädgård. Han 
var där bara en kort stund och 
hade inte något med saken att 
göra.

Måndagen den 30 november 
2015 var både hon och hennes 
ena dotter sjuka. Hon underrät-
tade A om det. Hon besvarade 
en del mail och telefonsamtal 

hemifrån, vilka var av bråd-
skande natur. Hon tänkte 
inte mer på det förrän hon på 
eftermiddagen insåg att hennes 
tjänstemobil inte fungerade. 
Hon kontaktade då supporten 
och fick veta att SIM-kortet hade 
spärrats av A. Senare under 
dagen ringde flera klienter på 
hennes privata mobiltelefon, 
eftersom de inte kunde komma 
fram till hennes tjänstemobil, 
och berättade att hennes chef 
varit i kontakt med dem. Klien-
terna hade upplevt A:s agerande 
som påstridigt och obehagligt. 
Enligt klienterna hade A sagt 
åt dem att skriva på fullmakter 
och byta till henne som ombud 
eftersom B skulle sluta. Enligt 
klienterna har A även uppgett 
att hon var oerfaren och inte 
kompetent. En av klienterna har 
tyckt att det har varit mycket 
obehagligt då A även har kom-
mit hem till henne och klienten 
hade känt sig tvingad att skriva 
på en fullmakt. B har förklarat 
för klienten, som har varit upp-
rörd, att det var helt hennes val 
och att hon skulle stötta klienten 
i vad hon än valde. Klienten har 
då uppgett att hon ville ha kvar 
henne som ombud vilket hon 
har underrättat A om.

Hon bad A att upphöra med 
sitt agerande då klienterna tyck-
te att det var obehagligt. Samma 
kväll har A skickat en budfirma 
till henne för att hämta hennes 
telefon, dator samt nycklar till 
kontoret med mera, trots att 
hon skulle arbeta i alla fall minst 
en månad till på advokatbyrån. 
Hon har därefter aldrig mer 
haft tillgång till varken e-post, 
arbetsdator med sina tidigare 
upparbetade dokument eller 
tjänstetelefon. Det största pro-
blemet har varit att klienterna, 
domstolarna och motpartsom-
buden etc. inte längre kunnat 
kontakta henne på samma sätt 
som tidigare. Av samma anled-
ning kom inte e-post från Advo-
katsamfundet henne tillhanda 
förrän strax innan jul, då hon 
fick veta att hon kunde logga in 
på sin e-post igen.

A har själv upprättat en skrift 
angående B som ombud, vilken 
har återfunnits i en av hennes 
akter. Denna klient har dock valt 
att inte skriva på dokumentet 
och har tyckt att A:s agerande 
har varit obehagligt. 

Det bestrids att hon har en 
bristande kompetens i vård-
nadsmål. Inte heller har hon 
haft oreda eller brister i sina 
akter. Hon har inte haft några 
klagomål på sin handläggning av 
ärendena, varken från domstol, 
klienter eller Y. Tvärtom har Y 
varit mycket positiva till hennes 
arbete och även hänvisat klien-
ter direkt till henne. I samtliga 
ärenden har hon framgångsrikt 
representerat dessa klienter i 
domstolsprocessen. Hade hon 
varit kvar på advokatbyrån hade 
frågan om hennes kompetens 
att handlägga ärenden överhu-
vudtaget inte ifrågasatts.

Det tog flera veckor innan 
hon började få tillbaka akterna 
trots att hon har haft personliga 
förordnanden i samtliga ären-
den. Än i dag, trots att hon har 
bytt advokatbyrå är det flertalet 
akter som hon inte har fått 
tillbaka trots att hon är ombud 
och biträde enligt rättshjälpsla-
gen i dessa och tingsrätten inte 
har beviljat byte av rättshjälps-
biträde.

B har vidare bilagt sitt anställ-
ningsavtal av den 16 december 
2014, i vilket följande villkor 
uppställts.

Den anställde förbinder sig att 
vid eventuellt avslut av anställ-
ningen, inte ta några ärenden 
som hör till advokatfirman och 
inte heller överta någon av advo-
katfirmans klienter.

Vid eventuellt upphörande av 
anställningen förbinder sig den 
anställde vidare att inte driva 
konkurrerande verksamhet på 
samma verksamhetsort med om-
nejd som advokatfirman inom de 
närmaste fem åren efter anställ-
ningens upphörande.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Vid sammanträde den 13 maj 
2016 beslutade Advokatsamfun- » 



Advokaten Nr 7 • 20165656

Samfundet

dets styrelse att ta upp ett dis-
ciplinärende mot A. I samband 
med underrättelsen av beslutet 
bereddes A tillfälle att slutföra 
talan. 

I yttrande, som kom in den 
8 juni 2016, har A anfört bl.a. 
följande. 

Det var inte planerat för 
något arbetsbefriande av B, och 
under inga omständigheter att 
hon inte skulle kunna sköta sitt 
arbete.  

Det fanns en mängd fråge-
ställningar som hon önskade 
reda ut innan den gemensamma 
genomgången. Hennes uppfatt-
ning var att B med gott samvete 
kunde vara hemma med lön. 
Hon uppgav även per telefon 
att B skulle se till att bli frisk 
i lugn och ro och att hon inte 
behövde känna sig stressad att 
återgå i arbete under aktuell 
vecka. B uppgav dock att hon 
ville arbeta, och meddelades 
att hon var välkommen och 
att hon hade såväl dator som 
telefon och övrig information 
som hon kunde vara i behov av 
på kontoret. B har inte på något 
sätt varit förhindrad att sköta 
sina uppdrag.  

Hon har inte gjort något som 
skulle kunna uppfattas som att 
man var tvungen att byta om-
bud. Hon har dessutom inför de 
kontakter med klienter som har 
befunnit sig i särskilt utsatt ställ-
ning och som hon har värnat 
extra om, varit i kontakt med 
Advokatsamfundet för rådgiv-
ning om hur hon som principal 
kan ta kontakt med dessa per-
soner och huruvida hon ens kan 
påtala att hon har mer erfaren-
het av dylika uppdrag. Hon har 
enbart tagit en kontakt för att 
efterhöra huruvida klienterna 
känner sig trygga även om de 
lämnar byrån, även om byte av 
advokatbyrå inte i sig är grund 
för till exempel byte av rätts-
hjälpsbiträde. 

De klienter som B företrädde 
i egenskap av rättshjälpsbiträde 
ville, vid tidpunkten för hennes 
kontakt med dem, alltjämt fort-

sätta sina processer med B som 
ombud. Hon respekterade det. 
Skälet till att hon tog kontakt var 
framför allt att Y hade kontaktat 
henne av oro och omsorg om 
de kvinnor som var aktuella hos 
dem i ärenden som, på grund av 
omständigheter, torde ha moti-
verat ett annat slut. B framhäver 
själv att hon hanterat dessa 
ärenden framgångsrikt i dom-
stol, men med den information 
som varit tillgänglig för henne 
anser hon inte det. 

Efter råd från Advokatsam-
fundet och den information 
hon erhöll, var det inte i strid 
med de etiska reglerna att ta 
klientkontakt i egenskap av 
principal och huvudansvarig. 
Det var dessutom motiverat mot 
bakgrund av klientens situation 
då klienten inte haft ett fullgott 
biträde. Det är dock viktigt att 
det finns en förtroendefull bas, 
vilket B hade etablerat. Denna 
typ av kontakt har bara skett i 
delikata vårdnadsmål där B:s 
tillräcklighet och förmåga kan 
ifrågasättas.

B har arbetat självständigt, 
men hon har haft övergripande 
ansvar och funnits till hands för 
B vid behov.  B har framför allt 
tagit sig an ärenden av enklare 
karaktär som främst erhållits 
från Z tingsrätt där hon tidigare 
arbetat. Det har framför allt 
varit ärenden som god man för 
bortavarande part, uppdrag 
som särskild företrädare m.m. 
och som hon upplever att B har 
tillräcklig erfarenhet att hantera 
tämligen självständigt. Det var i 
detta avseende som hon uppma-
nade B att ta emot ärenden, inte 
som företrädare för byrån vid Y, 
då enbart advokaterna på byrån 
normalt bistår vid Y. Det kom 
dock till hennes kännedom att B 
gjort en del insatser vid Y fram-
för allt under semestertider. 
Det som uttryckts från B:s sida 
i detta avseende är sannolikt en 
missuppfattning, men oavsett så 
har samtliga advokater på byrån 
bistått B i de spörsmål som har 
uppstått i vårdnadsärendena 

som hon ändå har tagit sig an i 
syfte att klienterna skall få ett 
gott biträde och B skall få det 
stöd hon är i behov av.

B bokade in Advokatkursen 
utan att först ha pratat med 
henne. Det var inte läge att just 
vid den tidpunkten bistå B med 
kursen. B hade enligt hennes 
uppfattning inte kommit igång 
ordentligt med sitt arbete och 
det var dessutom en situation 
med arbetsbrist på advokatby-
rån. Hon kunde inte motivera 
att bistå B med en tämligen 
kostsam kurs i en situation där 
hon dagligen övervägde om det 
fanns möjlighet att ens behålla B 
som anställd.

B har aldrig varit förhindrad 
att ta med sig några ärenden 
eller klienter från byrån. 
Klausulen i anställningsavtalet 
är missvisande. Den borde inte 
vara utformad på det sättet och 
kommer aldrig att genomdrivas 
eller finnas med i något annat 
anställningsavtal. Tyvärr är 
det en klausul som inte skulle 
ha varit med i avtalet med den 
formuleringen. 

Hon är inte positiv till att 
en anställd tar med sig eller 
försöker få byråns klienter att 
byta byrå i ärenden där man 
har bistått ansvarig advokat. Det 
finns ingen konsekvens kopplad 
till klausulen. Den var initialt 
tänkt att vara en viljeförklaring 
för att undvika illojalt agerande 
gentemot advokatbyrån. Klau-
sulen har tyvärr aldrig kommit 
att diskuteras. Hon har aldrig 
sagt till B att hon inte skulle få 
ta med sig de ärenden där hon 
utåt har ansvaret. 

De har gått igenom alla 
ärenden och B har tagit med 
sig i stort sett alla ärenden 
hon arbetade med. Hon har 
dessutom inför B:s avslut frågat 
henne återigen om hon har med 
sig samtliga akter som hon har 
behov av, vilket B bekräftat. 

B var inte positiv till att hon 
tog del av akterna, men kunde 
inte heller redogöra för att hon 
skulle ha behov av dem just då. 

Det var tämligen kort om tid för 
genomgång då B:s anställning 
skulle avslutas med kort varsel 
och det fanns små möjligheter 
att få tid för genomgång om hon 
inte tog aktuell tid i anspråk. 
De hade ju dessutom bokat en 
genomgång redan vardagen 
efter och hon önskade vara helt 
insatt i de ärenden de skulle gå 
igenom.  

Hon har aldrig uttryckt att 
klienterna tillhör advokatbyrån 
i enlighet med anställningsavta-
let. Klausulen i avtalet eller dess 
innebörd har inte ens diskute-
rats dem emellan. Inte heller 
har hon varit negativ till att B 
tog med sig ärenden till sin nya 
arbetsplats.

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 

BESLUT

Av utredningen och A:s egna 
uppgifter framgår att hon inte 
förrän i anslutning till upphö-
randet av B:s anställning som 
biträdande jurist har vidtagit 
erforderliga åtgärder för kon-
troll och tillsyn över B:s arbete. 
Detta utgör ett åsidosättande av 
hennes principalansvar och ett 
brott mot god advokatsed. 

Genom att ta ifrån B akter, 
dator och mobiltelefon i sam-
band med att B sa upp sig har A 
försvårat för B att fullgöra sina 
arbetsuppgifter gentemot sina 
klienter. Genom att göra det 
har hon allvarligt åsidosatt god 
advokatsed. 

Vidare framgår av utred-
ningen att B:s anställningsavtal 
innehållit villkor som måste 
anses oskäliga och som i förläng-
ningen inneburit att klienter 
inte kunnat välja att företrädas 
av B efter att hennes anställ-
ning på advokatbyrån upphört. 
Också detta innebär ett allvarligt 
åsidosättande av god advokat-
sed.

Nämnden tilldelar därför A 
varning enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken.

Utredningen visar inte att A 
i övrigt har åsidosatt god advo-
katsed. n

» 
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08-635 38 00  |  wasakredit.se
Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra  
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

Din bästa bilaffär kan börja här
Tillsammans med Advokatsamfundet 
kan vi  erbjuda dig som medlem tjänstebils-
finansiering till förmånliga villkor. Vi 
 förstår just ditt  specifika behov och  hjälper 
dig med rätt  finansieringslösning.

En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär bland annat 

 snabba kreditbesked, enkla rutiner och en  personlig kontakt. Ring 

 eller mejla oss för fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.

 Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med ett  personligt 

 engagemang. Välkommen!

Närmare affären

STOCKHOLM MALMÖ

Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Petter Jancke
08-635 37 86

Joel Irenhierta
08-635 39 35

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Enrico Rigo
040-664 28 81

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Martin Wallin
040-664 28 82

GÖTEBORG

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Martin Carlin
031-771 98 91

Johan Bromander
031-771 98 96



Nyhet hos Bilia

provkör nya 
Volvo V90

Allt som rör bilen. Och lite till. 
Hitta anläggning, kontaktuppgifter och information på bilia.se 
Nå oss dygnet runt på Bilia Nu 0771-400 000

Herrgårdsvagnen från Volvo är ljus, rymlig och elegant.  
Volvo V90 gör den dessutom vackrare än någonsin. Den 
internationella motorpressen är lyrisk och berömmer bilen  
på alla punkter. Du kommer inte att bli besviken. 

Välkommen in och provkör hos Bilia!
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NYA LEDAMÖTER 
DEN 26 AUGUSTI 2016          

Joanna Afzelius, Göteborgs 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Martin Ahlbeck, Foyen 
Advokatfirma KB, Malmö

Alicia Ahlberg, Andersson 
Gustafsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Martin Almström, Advokatbyrån 
Tuhkanen AB, Luleå

Charlotta Arnborger, 
Advokatfirman Sweger AB, 
Stockholm

Mattias Gilborne Augustson, 
Advokat Louise Gilborne AB, 
Göteborg

Arman Azad, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Walter Bergman, Celsus 
Advokatbyrå HB, Stockholm

Ingeborg Bjerlestam, Lebenberg 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Sofie Bjärtun, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Felix Boman, Advokatfirman 
Lindahl KB, Göteborg

Anders Börjesson, Roschier 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Emelie Cedergren, Bird & Bird 
Advokat KB, Stockholm

Camilla Dath, Kompass Advokat 
AB, Stockholm

Andreas Edenman, Hamilton 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Anna Eidvall, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Sofia Ekdahl, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Karin Eklund, Baker & McKenzie 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Zackarias Ekman, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Filip Funk, Fredersen Advokatbyrå 
AB, Malmö

Robert Gerdin, Trägårdh 
Advokatbyrå AB, Malmö

Lisa Hammarberg, Advokatfirman 
Wigert & Placht AB, Uppsala

Alexander Hantosi, Ramberg 
Advokater KB, Stockholm

Rebecka Harding, Advokatfirman 
MarLaw AB, Stockholm

Nicole Hervidsson, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Mikaela Hansel Holmgren, 
Landahl Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Helena Håkansson, Advokat-
firman Vinge KB, Stockholm

Maria Jennerholm, MAQS 
Advokatbyrå Göteborg AB, 
Göteborg

Linus Jonson, G Grönberg 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Tony Jonsson, Advokatfirman 
Mats Carnestedt AB, Järfälla

Karolina Jönsson, Advokatfirman 
Juhlin & Partners KB, 
Helsingborg

My Karlsson, Wistrand 
Advokatbyrå, Göteborg

Per Kronvall, Advokatfirma DLA 
Piper Sweden KB, Stockholm

Johanna Landsberg, 
Advokatbyrån Humanisterna 
AB, Katrineholm

Anna Lapinska, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Anna Larsson, Rosengrens 
Advokatbyrå i Göteborg AB, 
Göteborg

Hanna Larsson, Advokatfirman 
Svedberg Aronsson KB, Borås

Camilla Lind, Försvarsadvokaterna 
Stockholm HB, Stockholm

Christopher Lindén, Måres 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Johanna Karlsson Lindén, Amber 
Advokater Värnamo KB, 
Värnamo

Marie-Anne Lindhardt, MAQS 
Advokatbyrå Göteborg AB, 
Göteborg

Christian Lindhé, Advokatfirman 
Vinge KB, Malmö

Sebastian Ländin, Adriansson 
Advokatbyrå AB, Knivsta

Henrik Mansfeld, Advokatfirman 
De Basso AB, Stockholm

Niclas Martinsson, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Anders Midby, Advokatfirman 
Edip Samuelsson AB, Göteborg

Lovisa Nellevad, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Jaana Nilsson, Andersson 
Gustafsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Johan Nilsson, JKN Advokatbyrå 
AB, Stockholm

Daniel Rosero Nordalm, 
Advokatfirman Credo AB, 
Göteborg

Johan Nyberg, Advokatfirman 
Glimstedt Östergötland KB, 
Linköping

Elin Nyquist, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm

Emma Olsson, Ceders 
advokatbyrå AB, Enköping

Cecilia Pehrson, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Eva Redig, Advokatbyrån 
Kruse&Co Försvarsadvokater 
AB, Helsingborg

Olof Reinholdsson, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Cecilia Relfsson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö

Louise Rodebjer, Hannes 
Snellman Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Maja Rothpfeffer, Andersson 
Gustafsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Karl Samuelsson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Marianne Sandström, Kiruna 
Advokatbyrå, Boden

Samfundet

Jaktarrangemang förmedlas under 
oktober-december i Sörmland 
på sammanhängande 2 000 ha 

på allt förekommande vilt.

För vidare information, offerförfrågningar mm kontakta:
Advokat Hans-Ola Fors, epost: hansola@hansola.se eller 070-6327003.

Jakt Sörmland.

ADVOKAT
HANS-OLA FORS 

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA

VI ÄR EN modern advokatbyrå med fokus på privatpersoner. Vi jobbar 
med allmänna tvistemål, familjerätt, arvsrätt, arbetsrätt, brottmål,  
asylrätt, socialrätt och fastighetsrätt. Vi söker nu två biträdande jurister 
eller advokater. Du bör ha några års erfarenhet av arbete från advokat-
byrå eller domstol samt en ambition att bli delägare i advokatbyrån.  

SKICKA DIN intresseanmälan så snart som möjligt och 
senast den 31 oktober. Frågor om tjänsten besvaras av advokat  
Anita Carlsson på telefon 040-685 80 00 eller ac@advokatcarlsson.se

BITRÄDANDE JURISTER/ADVOKATER SÖKES TILL 

ADVOKATFIRMAN ANITA CARLSSON i MALMÖ

OM OSS SE:
 www.advokatcarlsson.se
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Pashto, dari, somaliska, 
arabiska, bosniska, kroatiska, 

serbiska m fl språk.
Telefon: 0736–63 72 70

Vi tar uppdrag över hela Sverige

Syd
TOLK.SE

Utbildade tolkar

info@sydtolk.se
www.sydtolk.se

» 

Samfundet

Mikael Moreira Santos, Synch 
Advokat AB, Stockholm

Elisabeth Salmgren von Schantz, 
Wistrand Advokatbyrå, 
Stockholm

Katarina Shamoun, Advokat fir man 
Edip Samuelsson AB, Göteborg

Yadid Staifo, Advokatfirman 
Staifo AB, Göteborg

Helena Stigmark, Linklaters 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Marcus Ström, Igne Advokatbyrå 
AB, Luleå

Jenny Söberg, MAQS 
Advokatbyrå Malmö KB, Malmö

Anders Thulin, Öberg & Heijne 
Advokatbyrå, Stockholm

Philip Tonkin, Advokatfirman 
Lindahl KB, Stockholm

Viktoria Wastenson, Advokat-
firman Lindahl KB, Stockholm

Anna Vikström, Advokatfirman 
Wigert & Placht AB, Uppsala

Emil Winkler, Advokatfirman 
Wåhlin AB, Göteborg

Sara-Greta Älvero, Kiruna 
Advokatbyrå, Kiruna

Tobias Öd Österman, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Stockholm

REGISTRERADE 
EU-ADVOKATER

Michael Bark-Jones (solicitor, Eng-
land och Wales), White & Case 
Advokat aktiebolag, Stockholm

James Marriott (solicitor, England 
och Wales), Marriott Legal Ser-
vices, Stockholm 

Felicity Trocmé (solicitor, England 
och Wales) Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Ylva Otterbeck Aversten, 
Stockholm, 21 augusti 2016

Lisa Björk, Malmö, 22 augusti 2016 
Jesper Buhrman, Stockholm, 

12 augusti 2016 
Jenny Dahlkvist, Stockholm, 1 juli 

2016 
Karin Ebbinghaus, Malmö, 4 juli 

2016 
Hannele Engdahl, Göteborg, 7 juli 

2016 
Josefin Engström, Oslo, 1 juli 2016 
Nazanin Esfandiari, Göteborg, 

3 juli 2016 
Nina Farrahi, Stockholm, 

19 augusti 2016 
Sofia Gunnarsson, Stockholm, 

1 augusti 2016 
Johan Hagel, Malmö, 1 augusti 

2016 
Monika Hager, Stockholm, 29 maj 

2016 
Charlotte Haglind, Stockholm, 

14 augusti 2016 
Therese Hamsten, Stockholm, 

3 juni 2016 
Marie Hedin, Göteborg, 1 augusti 

2016 

Emmelie Hedman, Stockholm, 
1 juli 2016 

Anna Holm, Stockholm, 8 augusti 
2016 

Christian Holmberg, Stockholm, 
20 augusti 2016

Johanna Hållén, Stockholm, 
31 juli 2016 

Wendela Hårdemark, Stockholm, 
15 juli 2016 

Martina Jonryd, Stockholm, 
19 augusti 2016 

Jenny Kenneberg, Stockholm, 
15 augusti 2016 

Michael Korths-Aspegren, 
Hässleholm, 15 november  
2015 

Per-Erik Kristiansson, Stockholm, 
1 juli 2016 

Nathalie Lacotte, Stockholm, 11 
augusti 2016 

Christopher Lagström, Falsterbo, 
1 juni 2016 

Josefin Leiman, Malmö, 1 augusti 
2016 

Jessica Lippman, Stockholm, 
21 juni 2016 

Maria Loinder, Göteborg, 
8 augusti 2016 

Lina Nilsson, Göteborg, 14 augusti 
2016 

Kristoffer Nordman, Malmö, 
1 augusti 2016 

Frida Rudsander, Stockholm, 
11 juni 2016 

Gabriela Baier Sandén, 
Stockholm, 1 juli 2016 

Susanna Sellberg, Göteborg, 
31 juli 2016 

Ellen Sjöberg, Stockholm, 
1 augusti 2016 

Karin Stattin, Stockholm, 
12 augusti 2016 

AVLIDNA LEDAMÖTER

Lars-Evert Johanson, Trollhättan, 
14 juli 2016 

Björn Lindh, Borrby, 14 maj 2016 
Per Ward, Örebro, 15 augusti 2016 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2016/0704 Betänkandet 

Beskattning av incitaments-
program (SOU 2016:23)

R-2016/0803 Departements-
promemorian Effektivare hyres- 
och arrendenämnder 
(Ds 2016:4)

R-2016/0830 Departements-
promemorian Nya regler för 
Europeiska småmål – lättare  
att pröva tvister inom EU  
(Ds 2016:10)

R-2016/0987 Departements-
promemorian Nya möjligheter 
till operativt polissamarbete 
med andra stater (Ds 2016:13)

R-2016/0993 Betänkandet 
 Medverkan av tjänste-
leverantörer i ärenden om 

FORTS.

Samfundet

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
Email info@bolagsratt.se

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

medicinsk-juridiska utredningar

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av 
medicinska utredningar i exempelvis:

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se



LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

 uppehålls- och arbetstillstånd 
(SOU 2016:36)

R-2016/0955 Betänkandet 
Revisorns skadeståndsansvar 
(SOU 2016:34)

R-2016/1055 Kommissionens 
förslag om revidering 
av förordningen om 
konsumentskyddssamarbete

R-2016/1070 Departements-
promemorian Otillåtna 
bosättningar (Ds 2016:17)

R-2016/1090 Kompletterande 
bestämmelser till EU:s förord-
ning om faktablad för pakete-
rade och försäkringsbaserade 
investeringsprodukter för icke-
professionella investerare 
(Priip-produkter)

R-2016/1100 Promemorian Un-
dantag från vissa bestämmelser 
i plan- och bygglagen vid till-
strömning av asylsökande

R-2016/1110 Promemorian 
Förslag till ändring av 
Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2013:9) om 
värdepappersfonder

R-2016/1138 Domstolsverkets 
promemoria med begäran om 
författningsändringar när det 
gäller förordnande att arbeta för 
annan domstol m.m.

R-2016/1159 Promemorian Vissa 
ändringar vad gäller automatiskt 
utbyte av upplysningar om 
finansiella konton

R-2016/1163 Nya 
rekommendationer om 
revisionsberättelsens 
utformning m.m.

R-2016/1285 Kommissionens 
förslag till direktiv om 
ändring i direktiv 2011/16/
EU med avseende på 
skattemyndigheters tillgång till 
information om penningtvätt

R-2016/1309 Konsultation 
avseende förslag till revidering 
av direktiv 2015/849 om 
förhindrande av att det 
finansiella systemet används för 
penningtvätt och finansiering 
av terrorism (det fjärde 
penningtvättsdirektivet)

R-2016/1310 Promemorian 
Förslag till ändring av 
Finansinspektionens föreskrifter 
om ägar-, ägarlednings- och 
ledningsprövning

R-2016/1332 RättsPM om 
Strafflindring vid medverkan till 
utredning av egen brottslighet

Samfundet
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NVR
Nordiska Värdepappersregistret

Ledande byråer använder 
marknadens bästa aktiebokstjänst

www.nvr.se

Prova 
gratis i 30 

dagar

NVR.indd   1 2015-12-21   13:23

Hela serien nu i Zeteo 

321 kr exkl moms   978-913920755-9    wolterskluwer.se

9u. Behandlar rättegångsbalkens nio första kapitel som bland 
annat innehåller regler om domstolarna, domare, offentlighet, 
protokoll, åklagare, advokater samt processuella påföljder och 
tvångsmedel. 

Beställ på wolterskluwer.se eller i närmaste bokhandel.

Rättegång
- första häftet

Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, 
Lars Heuman, Mikael Pauli

ANSTÄLLNINGSSKYDD, 11u 
Lars Lunning, Gudmund Toijer 
1591 kr (prel pris) exkl moms, 978-913911474-1

ÖVERLÄMNANDE ENLIGT LAGEN OM  
EN EUROPEISK ELLER NORDISK 
ARRESTERINGSORDER 
Håkan Friman, Ulf Wallentheim, 
Joakim Zetterstedt 
929 kr exkl moms, 978-913911441-3

ATT BESTÄMMA PÅFÖLJD FÖR BROTT, 3u 
Martin Borgeke, Mari Heidenborg 
703 kr exkl moms, 978-913901914-5

RÄTTSFALLSSAMLING I FÖRSÄKRINGSRÄTT  

1981 - 2015 
Marcus Radetzki 
700 kr exkl moms, 978-913902026-4

Nyhet 

Ny upplaga Ny upplaga

Nyhet 



Hur påverkar digitaliseringen juristmarknaden? 
Tar advokat-robotarna över nu?

Blockchain och smarta avtal – vad är det?

Vad efterfrågar klienterna?
Vilka tjänster vill de ha från byråerna 
och vad utvecklar de internt istället?

Är du förberedd på  
juristbranschens utmaningar?

”We always overestimate the 
change that will occur in the next 
two years and underestimate the 
change that will occur in the next 
ten. Don’t let yourself be lulled 
into inaction.” 

Bill Gates

För 7:e året i rad

Anmäl dig till en inspirerande 
dag för hela juristbranschen!

För sjunde året i rad samlar vi advokater och bolagsjurister till en 
inspirerande heldag på Grand Hôtel för att gemensamt diskutera 
de möjligheter och utmaningar som juristmarknaden står inför.

Välkommen du också!

Knowledge and Strategy Forum

18 oktober 2016
Grand Hôtel, Stockholm

Mer info och anmälan:
www.vqforum.se, 
info@vqab.se eller 
0768-649 225

> GRAND HÔTEL 18 Oktober
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Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA), 
journalist 
08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se
Johan Persson (JP), 
journalist 
08-459 03 07
johan.persson@ 
advokatsamfundet.se

ANNONSER
Robert Wallner, MediaKraft AB, 08-23 45 32, 
0709-92 53 43, robert.wallner@mediakraft.se

FORMGIVNING
Tidningsmakarna AB

KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB

TRYCK
Lenanders grafiska

ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter och biträdande 

jurister: registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: 08-459 03 10 alternativt 
prenumeration@advokatsamfundet.se.

MANUS
Manusstopp nästa nummer: 18 oktober 2016. 
Sänds till Tom Knutson (e-post eller postadress 
denna sida). Åsikter och förslag som framförs 
i artiklar står helt för författarnas eller de 
intervjuades räkning och behöver inte delas av 
Sveriges advokatsamfund. Redaktionen förbehål-
ler sig rätten att stryka i längre inlägg. För ej 
beställda artiklar och bilder tar redaktionen inget 
ansvar. ADVOKATENs texter lagras elektroniskt. 
Delar av tidskriften publiceras även på internet. 

Den som sänder material till tidskriften anses 
medge elektronisk publicering/lagring.

PRENUMERATION
Helår, 9 nr, 530 kr inkl. moms.
Studerande 106 kr inkl. moms.
© Sveriges advokatsamfund 2016

Tidskriften ADVOKATEN är med i Sveriges 
Tid skrifter. Den TS-kontrollerade upplagan är 
8 800 ex. ISSN 0281-3505
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Allt är inte vad 
det synes vara
en del händelser sker oberoende 
av varandra. Som fokus i denna 
utgåva av Advokaten som hand-
lar om den svenske ämbetsman-
nen. 

Redan tidigt i våras bestämdes 
att ett fokus i år skulle handla 
just om den svenske ämbets-
mannen och dennes betydelse 
för vårt samhälle. De höga tjäns-
temän som under skapandet 
av det moderna Sverige varit 
såväl byggmästare som väktare 
av den goda ordningen; till stor 
del tack vare dessa människor 
har Sverige kunnat växa fram 
till en modern, effektiv och icke 
korrupt stat.

men de dramatiska händelserna 
i år, som har fått många att 
häpna, förvånas och undra  
vad det är som händer i Myn-
dighetssverige, hade då arbetet 
med denna utgåvas fokus 
startade inte nått nyhets- 
redaktionerna. Fast så föränd-
rades allt under de senaste 
månaderna, och i samband med 
denna utgåvas pressläggning 
nås vi av nyheterna om att den 
tredje och sista av riksreviso-
rerna aviserat sin avgång och att 
Migrationsverkets generaldirek-
tör Anders Danielsson ska lämna 
sitt uppdrag. 

Som Garrett Hedlund sjunger i 
filmen Country Strong: ”Timing 
is everything”.

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg var gäst i Söndagsintervjun 
i P1 den 18 september. Anne Ramberg berättar i intervjun bland annat om sitt upp-
drag, advokatyrket, delägarskap i advokatbyrå och hur hon värnar sitt privatliv.
”Advokatsamfundet ska absolut inte vara partipolitiskt, men det innebär inte att vi 
inte ska uttala oss i rättspolitiska frågor”, sade Anne Ramberg.

”Tiggeriförbud 
är fel väg”
På lördagsmorgonen den 20 
augusti intervjuades Anne 
Ramberg i TV4:s Nyhets-
morgon bland annat med 
anledning av att regeringen 
tillsatt en snabbutredning 
som ska se över förutsätt-
ningarna för att snabbare 
kunna fälla dem som brän-
ner bilar.

– Lagstiftningen kan 
inte lösa alla de samhälls-
problem som vi står inför. 
Ökad repressivitet, sträng-
are straff och så vidare är 
inte lösningen på proble-
met, sa Anne Ramberg. 

Diskussionen om ett 
eventuellt tiggeriförbud är 
generalsekreterare Anne 
Ramberg också kritisk till. 
Många av dem som sitter 
och tigger skulle, om de 
inte var EU-medborgare, 
nog ha skyddsskäl och få 
asyl här, menade Ramberg.
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Som jurist är det viktigt att vara uppdaterad. 

Därför bygger vi nu tillsammans med Sveriges 

främsta jurister ett utbildningsprogram för dig, där du är – i Zeteo. 
 

För dig som är advokat innebär det en möjlighet att smidigt tillgodogöra dig en del av dina årliga 

utbildningstimmar.

Mer om e-utbildning i Zeteo 
wolterskluwer.se/zeteoutbildning

Av experter för experter 

E-utbildning
direkt i Zeteo
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