”Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra
prissättningen.”
Johan Wiklund, advokat
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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG
Den globala krisen skapar press
på länders rättsväsenden
Temat för detta nummer av Advokaten är den ekonomiska krisen och dess implikationer på advokatyrket. Den
finansiella krisen har drabbat stora delar av den internationella advokatkåren, inklusive den svenska. Emellertid
har svenska advokater glädjande nog inte påverkats lika
allvarligt som advokatkåren i många andra länder. Skälen
härtill är flera. Den kanske främsta anledningen är avsaknaden av advokatmonopol i vårt land. I flertalet länder
där advokaterna har monopol vid till exempel fastighets
överlåtelser har de mindre och medelstora byråerna kommit att drabbas mycket hårt till följd av fastighetskrisen.
Detta gäller särskilt i Spanien, England och Irland. En annan bidragande orsak till att svenska advokater drabbats
jämförelsevis milt är att vi trots allt har en relativt sett
stor andel av allmänpraktiserande advokater på mindre
och mellanstora advokatbyråer. Dessa kan normalt följa
förändringar i efterfrågan utan alltför stora problem,
även om lönsamheten momentant kan sjunka väsentligt. De som främst kommit att få vidkännas den ekonomiska krisen är de stora byråerna som starkt fokuserat på
överlåtelser och förvärv av företag med mera (mergers
and acquisitions, M&A). Men också här har konsekvenserna, såvitt man kan se i dag, ännu inte inneburit några
större nedskärningar, utan har snarare lett till lägre eller
utebliven tillväxt. Därmed torde lönsamheten komma att
sjunka betänkligt på sina håll. Samtidigt ska noteras att
alla de advokater med inriktning på process, arbetsrätt
och insolvensrätt, som under de senaste åren närmast
betraktats som stödfunktioner till advokatbyråernas transaktionsavdelningar, i dag är mer än väl sysselsatta med att
städa efter festen. Dessa rättsområden kommer under den
närmaste tiden att uppleva en renässans. Transaktionsjuristerna kommer att sträva efter att byta inriktning och
återuppstå i ny skepnad som processjurister.
Vad kan man då dra för slutsatser av det senaste årets
utveckling på den juridiska marknaden? Om man först ser
tillbaka kan man iaktta att antalet verksamma advokater ökat snabbt. Man kan särskilt notera framväxten av
mycket stora engelska och amerikanska affärsjuridiska
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advokatbyråer med verksamhet i alla världsdelar. Även
i Sverige har vi fått, i förhållande till vår jurisdiktions
storlek, två mycket stora advokatbyråer. Från att yrket
huvudsakligen bestod av enmansbyråer med inriktning
på att företräda enskilda inför domstol, har det kommit
att utvecklas till en verksamhet som närmast påminner
om en industri. Denna utveckling har delvis medfört
att mycket av vad som levererats från de allra största
byråerna med inriktning på transaktioner kan liknas vid
produkter som i princip ser likadana ut, men är paketerade i olika förpackningar. Uppfinningsrikedomen har
varit stor. Dessa produkter med tydliga inslag av pyramidspel har på det internationella planet varit en bidragande
orsak till den amerikanska prime-marknadens krasch. Det
finns därför de som ifrågasätter om inte de advokater som
bistod investmentbankerna och finansmarknaden med att
omvandla dessa lån till handelsvaror också har ett ansvar
för de ekonomiska effekterna. De borde ha ifrågasatt
konstruktionen och varnat för de risker som vid en noggrann analys gick att förutse. Personligen anser jag inte
att advokaterna kan ställas till svars. Advokatens roll är att
inom ramen för lag och god advokatsed ge klienten bästa
möjliga juridiska råd, inte att vara någon form av självpåtagen moralens väktare och än mindre att ta ansvar för de
affärsmässiga risker som klienten väljer att ta.
Den finansiella krisen kommer

att leda till strukturella förändringar. Det har redan kommit flera förslag
på reglering av den finansiella sektorn, såväl på regional
nivå inom EU, som globalt. Reaktionen är ett svar på en
avreglerad finansmarknad som tillåtit ohämmade spekulationer samt fantasifulla och ansvarslösa ersättningar
till tjänstemän och direktörer. En finansmarknad där det
kortsiktiga vinstintresset ensamt styrde. Det finns flera
risker förenade med denna utveckling. För det första finns
en överhängande risk för en utveckling på den internationella lagstiftningens område som påminner om den vi
sett efter den 11 september 2001. Många menar att den
senaste tidens händelser tydligt visar på ett behov av ökad
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kontroll och ökade möjligheter att ingripa i den finansiella
sektorn på samma sätt som skett inom straffprocessrättens område, med möjligheter till frysning av tillgångar
genom terroristlagstiftningen med mera. Också när det
gäller att finna former för upprätthållandet av ekonomisk
stabilitet krävs dock att lagstiftaren försäkrar sig om att de
åtgärder som nu föreslås blir effektiva och proportionella.
”The rule of law” måste gälla. Det finns en överhängande
risk att såväl den nationella som den internationella lagstiftaren i panik vidtar åtgärder som inte uppfyller dessa
krav. Som framgår längre fram i detta nummer av tidskriften utgör utvecklingen i Island ett talande exempel härpå.
Jag hade nyligen nöjet att lyssna på ett anförande av Saudiarabiens oljeminister och OPEC:s förre chefsförhandlare
Shejkh Yamani. Han gav uttryck för en pessimistisk syn
när det gäller möjligheterna att genom reglering globalt
lösa problem. Hans erfarenhet var att ”the rule of politics”
är mycket starkare än ”the rule of law”. I så fall är det illa.
Ett exempel på motsatsen är när Federal Reserve Bank of
N.Y., FED, valde att rädda en av världens största försäkringsgivare, AIG. Då fick alla borgenärer, inklusive bolagets
ledning, betalt för sina fordringar av skattemedel, trots
att ledningen måste anses ha bidragit till den allvarliga
situationen. Den rättsliga analysen hade givit vid handen
att det inte fanns något val. Det var bara att betala. Det var
ett uttryck för ”the rule of law” och inte för ”the rule of
politics”. Detta föranledde dock en kongressman att fråga
om inte FED skulle överväga att byta advokater. Det visar
på behovet av politiker som lyssnar på jurister och förstår
”the rule of law”.
Globaliseringen innebär ett ökat krav på samarbete
mellan såväl stater och institutioner som aktörerna på
de finansiella marknaderna. Det är nog tid att de senare
tar initiativ till att frivilligt underkasta sig en ändamålsenlig reglering. Kanske hade Lehman Brothers inte behövt
försättas i konkurs om inte den marknad de verkade på
varit i det närmaste helt avreglerad. En avreglering som
var framdriven av krav från de inflytelserika finansiella
marknaderna på vilka Lehman Brothers var, om inte den
ledande, så i vart fall en av de mest inflytelserika. Att inte
AIG gick samma öde till mötes berodde till stor del på
FED:s bedömning att detta skulle leda till systemhotande
skador för världsekonomin.
Så länge alla tjänade pengar verkade heller ingen vilja
ta de illavarslande ekonomiska indikatorerna som faktiskt
fanns på allvar. Ingen ville stoppa festen. Och ingen tog
ansvar. Vad har då detta med advokaterna att göra? Jo,
advokatyrket är reglerat i lag till skydd för advokaters
oberoende och självreglering. Denna reglering bygger på
vissa grundläggande principer. Regleringen av advokater
är tillkommen i samhällets intresse till skydd för våra klienter. När nu den internationella lagstiftaren tar initiativ
till reglering av de finansiella marknaderna är risken stor
att de rådgivare som bistår investmentbankerna med flera
att hitta på dessa nya produkter också kommer att bli föremål för ny och ökad reglering. Advokatkåren behöver inte
ökad reglering och kontroll. Vi behöver tillämpa de regler
som redan finns och som sedan lång tid utgör grundvalen
för yrket. Det gör Advokatsamfundet, med den uttalade
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ambitionen att värna kvalitet och upprätthålla förtroendet
för advokatkåren.
I kristider är dock risken stor att uppmärksamheten
riktas mot vad som upplevs som hinder för ekonomisk
tillväxt och framgång. Ett sådant exempel är de engelska
advokatbyråernas mycket starka inflytande över den
engelska advokatorganisationen för solicitors, the Law Society of England and Wales och dess normgivande organ
(the Solicitors Regulation Authority, SRA) och inte minst
den etiska regleringen. Med inte obetydlig fasa har jag
studerat den nya reglering av intressekonflikter med mera

”När det är tomt i krubban bits hästarna. Risken är
dock att de inte bara skadar varandra, utan också
förtroendet för advokater utanför England.”
som nu föreslås i England. För den intresserade rekommenderas läsning av http://www.sra.org.uk/sra/consultations/1649.article. Förslaget är ur ett advokatetiskt perspektiv obegripligt och oacceptabelt. Förslaget innebär att
advokater på samma byrå ska kunna åta sig klienter med
motstående intressen i samma sak. Advokater på samma
byrå ska kunna förhandla mot varandra. Det innebär ett
fullständigt uppgivande av allt vad skyddet för universella
advokatetiska kärnvärden som intressekonflikter och lojalitet innebär. Det är också ett uttryck för protektionism.
När det är tomt i krubban bits hästarna. Risken är dock att
de inte bara skadar varandra, utan också förtroendet för
advokater utanför England.
IBA, nyligen
höll sitt årliga möte med ledare för advokatorganisationer världen över var intressekonflikter den huvudfråga
som debatterades. Jag var stolt över att vara inbjuden att
tala över detta ämne på IBA:s efterföljande ”fullmäktigemöte”. Under mitt anförande redogjorde jag för diskussionen i Sverige och argumenterade i enlighet härmed
mot de nya engelska förslagen på reglering av intressekonflikter. Det förtjänar att uppmärksammas att Sveriges
advokatsamfund åtnjuter stor respekt internationellt för
sin principiella hållning och sitt sätt att verka för ett bevarande av advokatyrkets grundläggande värden, samtidigt
som Advokatsamfundet i de nya svenska etiska reglerna
i hög grad tillmötesgått de berättigade krav från de stora
byråerna som kan ställas på ett modernt regelverk. Det
var därför mycket glädjande att känna det överväldigande
gensvar som Advokatsamfundets hållning i denna fråga
fick av världens advokatorganisationer. Jag utesluter inte
att det kan få återverkningar på det engelska förslaget.

När International Bar Association,

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
en internetattack; byrån anser
att hemsidan internetavgift.se
uppmanar till ofredande.

Advokater i Pirate Bay-målet
trakasseras på internet
Advokaterna Monique
Wadsted och Peter Danowsky som företrädde
filmbolagen respektive
skivbolagen i Pirate Bayrättegången har attackerats och trakasserats på
internet.
Monique Wadsted fick under
rättegången tidigare i år ett ebrev med texten: ”You will be
eliminated /…/ Goodbye Monique, Goodbye.”
2006 anmälde Wadsted ett
hot på Pirate Bays blogg där det
stod ”We should firebomb her
house.”
− Oavsett om det går att hitta
gärningsmännen är anmälan en
markering att här går gränsen.
Det är också viktigt att polisen
är informerad om det skulle
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vad som hänt. Det här
visar att Pirate Bayrörelsen handlar om
en osund kultur med
rent sekteristiska inslag,
säger hon.
Men det inträffade kommer inte att
hindra henne från att
ta liknande uppdrag i
framtiden.
− Hoten har berört
mig mer än jag trodde
att de skulle göra. Detta
Även hemsidan för adär obehagligare än man
vokatbyrån MAQS Law
kan föreställa sig. Men,
Firm i Stockholm där
som advokater, måste
Peter
Danowsky
Wadsted är partner utvi ställa oss över detta,
sattes för hackerattacker
annars ger vi de onda
under den uppmärksammade
krafterna fritt spelrum, säger
rättegången och sidan låg nere
Wadsted.
cirka en vecka.
Advokatbyrån Danowsky &
− Jag är faktiskt förvånad över
Partners polisanmäler också
hända mig något, säger
hon.
Monique Wadsted bedömer dock risken som
ganska liten att hotet ska
sättas i verket:
− De som skickar
Monique
sådana här mejl gör
Wadsted
kanske inget, men jag
kan aldrig veta, det är ju
anonyma personer. Och
vem vet vad detta kan
trigga?

Advokatsamfundets gene-

ralsekreterare Anne Ramberg
anser att det finns anledning
att se mycket allvarligt på dessa
övergrepp.
– Hoten mot rättsväsendets
aktörer och advokater ökar.
Det är inte acceptabelt. Det är
därför viktigt att brott anmäls
till polisen och noga följs upp,
säger Ramberg.
Tidskriften Advokaten har
förgäves sökt Gottfrid Svartholm
Warg.
PER JOHANSSON
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foto: ulf Lodin (dator)

”Pirate Bay-rörelsen handlar om en osund kultur med rent sekteristiska inslag”, säger Monique Wadsted
sedan hennes advokatbyrå utsatts för en hackerattack. På bilden syns Pirate Bays sida på internet.

Sajten, som är förvillande lik
Radiotjänsts, hävdar att från och
med 17 april ska alla som använder internet betala en avgift.
Avgiften betalas till Danowsky
& Partners bankgiro och ska
vara lägsta möjliga som betalarens internetbank kan utföra.
Tanken är att många små
inbetalningar ska kosta firman
tid och pengar i form av mer
bokföringsadministration och
bankavgifter. Följande står att
läsa på internetavgift.se:
”Genom att så många som
möjligt betalar in en liten summa får Danowsky & Partners
Advokatbyrå spendera mycket
tid och pengar på att hantera
betalningarna. Förmodligen
mer än vad som sätts in.”
Den aktuella hemsidans
domän ägs av en av de dömda i
Pirate Bay-målet, Gottfrid Svartholm Warg.
− När man på skilda sätt
angriper oss som är ombud i
en process är det ett angrepp
på respekten för det rättsliga
systemet. Det är en attack på
rättssamhället, på demokratin
och dess viktigaste kärnegenskaper, säger Peter Danowsky och
tillägger:
− Vi gjorde en polisanmälan,
eftersom vi anser att advokater
inte ska lämna sådant här opåtalat; advokater ska inte angripas
utan få arbeta med sina ärenden
i fred.

Nyheter

Samfundets journalistpris
till Dilsa Demirbag-Sten

Utredning föreslår lag
om straff för uppvigling
Professor Petter Asp har
överlämnat ett utkast till en
departementspromemoria,
Straffrättsliga åtgärder till
förebyggande av terrorism, till
justitieminister Beatrice Ask.
I promemorian lämnar utredaren förslag till den lagstiftning som bedöms nödvändig
för att svensk rätt ska uppfylla
Europarådets konvention om
förebyggande av terrorism och
EU:s rambeslut. Förslagen innebär att en ny lag införs, lag om
straff för uppvigling, rekrytering
och utbildning avseende särskilt
allvarlig brottslighet i vissa fall.
De nya reglerna föreslås börja
gälla den 1 december 2010.
Petter Asp föreslår att Sverige ratificerar konventionen,
som man hittills bara undertecknat.

Publicisten, frilansjournalisten och författaren Dilsa
Demirbag-Sten får Advokatsamfundets journalistpris 2009. Hon är född i
turkiska Kurdistan och kom
som sexåring till Sverige.
− Jag ser det som ett erkännande
att sakkunniga noterat mina försök på området. Tanken bakom
mitt skrivande är att försöka bidra med sätt för hur vi kan leva
tillsammans i Sverige, säger hon.
Grundförutsättningen för detta
är en minsta gemensamma moral som då är lagstiftningen.
Konflikter och problem i mötet emellan rättsväsendet och
invandrare beror oftast, enligt
pristagaren, på att människor

4 000 …

… personer bland Migrationsverkets målgrupper har fått en
enkät som ska ge svar på vad
användarna tycker om verket.
En annan enkät har sänts till
myndigheter och ombud som
kommer i kontakt med verket.
Undersökningarna ska tjäna
som underlag till att förbättra
Migrationsverkets service och
tillgänglighet.

Motiveringen lyder: ”Dilsa Demirbag-Sten har med
mod och integritet, och med ett konstitutionellt
perspektiv belyst mötet mellan det svenska rätts
väsendet och ett allt mer mångkulturellt samhälle.”

foto: karl gabor

inte alltid förstår att här är individen den minsta samhälleliga
beståndsdelen, att de liberala
demokratierna vilar på fri- och
rättigheter för individer och inte
för olika grupper.
Hon kritiserade SVT- programmet Halal-tv med beslöjade
kvinnliga muslimska programledare och kallade dem för
”homofoba nykterister som
förordar stening vid äktenskapsbrott.”
− Det stämmer. Och jag har
nästan aldrig fått så mycket stöd
från den muslimska gruppen
här i landet som den gången,
speciellt från kvinnor.
Demirbag-Sten ser gärna att
Advokatsamfundet spelar en
ännu aktivare roll i samhällsdebatten:
− Det vore bra om fler jurister
deltog i det offentliga samtalet
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Barnahus positivt
för utredning
och ibland kanske hjälpte till att
reda ut vissa begrepp, på så sätt
kunde de höja nivån på diskussionen.
Det vore också önskvärt med
bättre bildning bland hennes
kolleger inom journalistkåren
när det gäller rättsfrågor.
− Tyvärr är nivån väldigt
varierande. Det finns en grupp
med lång erfarenhet, stort kunnande och intresse för detta.
Men ibland förundras jag över
hur illa ställt det är med de
grundläggande kunskaperna
om våra konstitutionella fri- och
rättigheter.
Advokatsamfundets journa-

listpris delas ut sedan 1987. Det
instiftades i samband med att
Advokatsamfundet 100-årsjubi-

lerade. Priset ges till en journalist som på ett sakligt engagerat
och skickligt sätt behandlat förhållanden inom rättsväsendets
och rättssäkerhetens område.
Prissumman är 25 000 kronor.
I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår advokat
Lars Edlund (ordförande), ordföranden i Regeringsrätten Sten
Heckscher samt journalisten
och tidigare journalistpristagaren Maciej Zaremba.
PER JOHANSSON

Läs mer
På www.advokaten.se hittar du alla andra som tagit
emot Advokatsamfundets
journalistpris sedan det
inrättades 1987.

Rikspolisstyrelsen har gjort en
inspektion av polismyndigheternas handläggning av ärenden om våld mot barn. Syftet
var att granska hur polismyndigheterna handlägger ärenden
om brott mot barn med särskild vikt på rättsäkerhets- och
effektivitetsperspektivet.
Inspektionen kom fram till att
barnahus, där olika myndigheter och kompetenser samverkar runt barnen, förbättrar
handläggningen av barnärenden. Barnahusen gynnar de
barn som utredningarna gäller,
men de förbättrar också möjligheten att ärendena blir klara
inom den lagstadgade fristen
på tre månader.
Inspektionen gjordes i fem
polismyndigheter; Stockholm
(Västerorts polismästardistrikt), Uppsala, Västmanland,
Örebro och Skåne.
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Nyheter
Grundlagsutredningen Remissvar

Samfundet: ”Grundlagsfäst
advokaternas oberoende”
Kriminalvården
passar kvinnor illa
Kvinnliga intagna på fängelser
har sämre hälsa än männen,
och allvarligare missbruksproblem. Det konstaterar
justitieutskottet i en rapport.
Kriminalvården bör därför, enligt utskottet, anpassas bättre
till kvinnorna. Det handlar
bland annat om sysselsättning
som kan öka möjligheterna
för kvinnor efter frigivningen,
utslussning i halvvägshus och
hälso- och sjukvård som svarar
mot kvinnornas behov.
Rapporten (2008/09FRR9)
Uppföljning av kvinnor intagna
i kriminalvårdsanstalt finns på
riksdagens hemsida.

Domslut ska bli
lättare att läsa
Domstolsverket arbetar sedan
flera år med att bygga upp
ett elektroniskt informationsflöde mellan myndigheterna
i brottmålskedjan. Nu pågår
ett arbete inom Domstolsverket med att ta fram ett nytt
domslut för hovrätterna, vilket
är en förutsättning för att den
elektroniska rapporteringen
ska kunna genomföras.
Ett av målen med arbetet
är också att öka läsbarheten
i domarna. Ett förslag för att
uppnå det är att det till hovrättens dom alltid ska bifogas någon form av sammanfattning.

Handelskammaren
utbildar medlare
Under våren har 16 personer,
de allra flesta av dem advokater, godkänts vid en ny utbildning för medlare i kommersiella tvister. De nu godkända
medlarna har genomgått en
utbildning som Västsvenska
handelskammaren genomfört
tillsammans med det Londonbaserade utbildningsföretaget
CEDR.
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Grundlagsutredningens
förslag till ny regeringsform får överlag beröm från
remissinstanserna. Men
flera tunga remissinstanser
pekar också på brister.
Remissinstanserna är genomgående nöjda med Grundlagsutredningens strävan att förenkla
språket och öka tydligheten i regeringsformen. Det finns också
ett brett stöd för förslaget att
dela upp grundlagsreglerna för
domstolar och förvaltning i två
olika kapitel, främst för att lyfta
fram domstolarnas speciella
ställning.
Advokatsamfundet tillstyrker
i sitt remissvar de flesta av utredningens förslag och välkomnar att riksdagspartierna lyckats
enas kring de grundläggande
konstitutionella frågorna. Men
på flera områden efterlyser samfundet vidare utredning eller
förändringar.
Under utredningen uppvaktade samfundet utredarna och
framförde krav på att advokaternas och Advokatsamfun-

dets oberoende ska fastslås i
regeringsformen. Något sådant
förslag blev det dock inte.
Advokatsamfundet skriver i sitt
remissvar att denna fråga bör bli
föremål för särskild utredning
under det fortsatta lagstiftningsarbetet.
Advokatsamfundet argumenterar i remissvaret också
för behovet av en författningsdomstol. En författningsdomstol
skulle, enligt samfundet, utgöra
ett skydd för de grundlagsfästa
fri- och rättigheterna.
För att stärka lagprövningen i Sverige vill Grundlagsutredningen slopa det så kallade
uppenbarhetsrekvisitet. Detta
mottas positivt av flertalet remissinstanser. Såväl Advokatsamfundet som juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
pekar dock på att förslaget om
lagprövning är otydligt utformat.
Remissinstanserna välkomnar
också utredningens förslag att
stärka fri- och rättigheterna i
regeringsformen. Advokatsamfundet skulle vilja se ett ännu

starkare skydd för äganderätten.
Samma linje driver organisationen Svenskt näringsliv, som vill
föra in äganderätten i rättighets
katalogen i regeringsformens
andra kapitel tillsammans med
till exempel yttrande- och demonstrationsfrihet.
Grundlagutredningen föreslår i sitt betänkande att JO:s
och JK:s tillsyn över domstolarna ska finnas kvar. Svea hovrätt
anser i sitt huvudsakligen positiva remissvar att man borde
överväga att ta bort denna tillsyn, för att säkra domstolarnas
oberoende. Advokatsamfundet
går på samma linje när det gäller JK:s tillsyn, och pekar på det
olämpliga i att regeringens företrädare granskar dömandet.
Förslaget om en öppen
domarrekrytering får huvudsakligen beröm av remissinstanserna, men Advokatsamfundet
konstaterar att ett helt transparant förfarande kan göra det
svårt för till exempel advokater
UB
att
 söka domartjänster.




En reformerad grundlag
(SOU 2008:125)

Kritiserad domstol ska stärka skyddet
När propositionen om FRAlagen lades fram för riksdagen var kritiken så hård att
regeringen fick utlova ytterligare förstärkningar av
integritetsskyddet för att få
lagen godkänd. Nu kommer
förslaget. Men det räcker
inte, säger kritikerna.
I slutet av maj överlämnade
regeringen sin proposition om

förstärkt integritetsskydd vid
signalspaning till riksdagen.
bland
annat att:
• en domstol, försvarsunderrättelsedomstolen, ska tillståndspröva signalspaning
• de ändamål som signalspaning får bedrivas för ska anges
direkt i lagen
• FRA endast får tillgång till de

Regeringen föreslår

signalbärare i tråd som domstolen bestämmer
• enskildas rättigheter förstärks
genom en skyldighet att underrätta den som varit föremål för
spaning och en skyldighet för
kontrollmyndigheten att utreda
anmälningar från enskilda.
Grunden till förslagen i propositionen lades fram i en departementspromemoria i slutet av
förra året. Promemorian remissAdvokaten Nr 5 • 2009

foto: scanpix

Kvinnofängelset Hinseberg
orsakar dålig hälsa.

Nyheter
Nils Funcke, Riksdag
& Departements
chefredaktör, tog
emot Advokatsamfundets journalistpris 2008. Nu byter
han uppdrag.

Funcke lämnar R&D
Nils Funcke, Riksdag &
Departements chefredaktör, byter uppdrag och blir
sekreterare i Yttrandefrihetskommittén.
– Jag lämnar världens bästa yrke
och ett av Sveriges roligaste
redaktörsuppdrag för att gå in
i vad en del jurister kallar för
utredningsmörkret. Detta gör
jag så gärna eftersom det är alla
kategorier Sveriges viktigaste
utredning. Det handlar om fundamentet för hela demokratin
och samhällslivet, att säkerställa
den fria åsiktsbildningen så att
den behålls i kristider. Även om
jag ibland hyst tvivel på mitt val
så går det fort över.

Hur gick det till när du fick
förfrågan?
– Göran Lambertz, kommitténs ordförande, frågade via Facebook i ett meddelande om jag
ville bli sekreterare. Jag trodde
att det var ett skämt först. Sedan
träffades vi några gånger. Då
förhörde jag mig noga om han
verkligen menade detta. Det
är ju normalt sett statsvetare
och jurister som sitter i den här
typen av utredningar. Inte några
murvlar vars enda uppdrag är
att dra fram elände.
Nils Funcke tillträder sitt nya
uppdrag i augusti och är tjänstledig till december 2011 då kommitténs uppdrag ska redovisas.

Yttrandefrihetskommittén
har bland annat till uppgift att
utreda frågan om man i längden
bör behålla en teknikberoende
grundlagsreglering av tryckoch yttrandefriheten. Göran
Lambertz uppfattning är att
dagens tryckfrihetsförordning
är otidsenlig och vill se ett nytt
teknikoberoende grundlagsskydd. Nils Funcke har framfört
en motsatt uppfattning: Bättre
att dagens lagstiftning utvecklas
med en varsam hand.
Hur ska detta gå?
– Göran Lambertz vet min inställning. Men han vill ha någon
som opponerar. Jag uppfattar
honom som en sökande person
som är öppen för att pröva olika
möjligheter. Jag kommer att säga
vad jag tycker. Som sekreterare
kan du tala om din uppfattning
men sedan är det andra som
bestämmer, säger Funcke och
tillägger:
– Till politikerna har jag
uttryckt det lite drastiskt: ”Jag
tänker tala om vad jag tycker
att ni ska tycka sedan är det
ni som bestämmer vad jag ska
skriva”.
Vad blir det svåraste?
– Min otålighet och förtjusning för snabba puckar. Jag är
van vid pressläggningstider
på några timmar. Nu blir det
pressläggningstider på månader
och för slutprodukten två och
ett halvt år. Det är en oerhörd
omställning och förhoppningstk
vis klarar jag det.

för integritet vid signalspaning

foto: tom knutson

behandlades under vintern och
fick en hel del kritik.
Advokatsamfundet avstyrkte
i sitt remissvar att de flesta förslagen i promemorian skulle läggas till grund för lagstiftning.
Samfundet skrev bland annat
att: ”Promemorian saknar erforderliga analyser och överväganden. Förslagen tillgodoser inte
heller vad som får anses vara
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rimliga och grundläggande krav
på rättssäkerhet och skydd för
den personliga integriteten. Det
kan också ifrågasättas om signalspaningen genom promemorians förslag överhuvudtaget kan
bli effektiv för sina uppgivna
ändamål något som i sig inger
starka betänkligheter.”
Advokatsamfundet konstaterade också att den föreslagna
försvarsunderättelsedomstolen

inte uppfyller Europakonventionens krav på en domstol.
Även Justitiekanslern, Säkerhetspolisen, Datainspektionen
och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden riktade hård
UB
kritik mot förslagen.

Läs mer
På sidan 43 hittar du fler
remissärenden där Advokatsamfundet yttrat sig.

Hirschfeldt ska utreda
skadestånd för staten
Sverige ska ta större ansvar för
att garantera enskildas rättigheter, enligt justitieministern,
som utsett före detta hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt
till utredare av lagregler om
skadestånd från staten när
myndigheter inte följer Europakonventionen.
Utredaren ska göra en analys
av Europadomstolens domar
och utforma lagregler som
anger när svenska domstolar
ska döma staten att betala skadestånd för konventionsbrott.
En särskild fråga som ska utredas är skadeståndskrav som
grundar sig på att riksdagen
eller regeringen gjort fel. Sedan lång tid har en specialregel
skyddat staten från skadeståndskrav grundade på fel av
riksdagen och regeringen.

134 500 …

… personer (cirka) lagfördes under förra året. Det är en ökning
med sju procent jämfört med
2007. Siffran är den högsta
sedan 1995. Störst var ökningen
i åldersgruppen 18–20 år. Det
visar lagföringsstatistiken för
2008.
www.bra.se

Internutredningar
ska samlas centralt
Rikspolisstyrelsen föreslår att
Polisens verksamhet med internutredningar samlas centralt
i stället för ute på polismyndigheterna. Syftet är att stärka
förtroendet för internutredningar inom Polisen. Uppdraget att utreda organisationen
för internutredningar kommer
från regeringen.

Mängdbrott ska
klaras upp snabbare
Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten
och Domstolsverket i uppdrag
att gemensamt vidta åtgärder
för att så kallade mängdbrott
ska klaras upp snabbare. Som
mängdbrott räknas bland annat stölder, vissa misshandelsbrott, skadegörelse, trafikbrott
och bedrägerier.
Uppdraget ska redovisas genom en delredovisning den 30
november 2009 och därefter
slutligen den 28 maj 2010.
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Advokatsamfundets kurser hösten 2009
Med reservation för ändringar.
Anmälan sker via Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se
För mer information: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.
Från 1 januari 2009 gäller att advokat ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år.
Samtliga kurser kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.

18 – 20 september Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom
domstol (Stockholm, internatkurs)
22 september Aktieägaravtal – praktisk tillämpning och rättsliga problem
25 september EG:s statsstödsregler mot bakgrund av EG-domstolens
senaste rättspraxis
29 september Nyheter inom konkurrensrätten – nya konkurrenslagen
30 september Stockholm EMR: en modernare rättegång – brottmålsprocessen

Oktober
2 oktober Malmö EMR: en modernare rättegång – brottmålsprocessen
6 oktober Lönsamt ledarskap för chefer och teamledare
8 oktober Krishantering på advokatbyrå och i klientföretag
12 oktober Arbeta effektivare med Word och Outlook
14 oktober Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen
14 – 16 oktober Förhandlingsteknik för humanjurister i teori och praktik
21 – 22 oktober Skiljeförfarande i praktiken

November
3 november Drafting Contracts in English
5 november Företagsrekonstruktion – möjligheter och svårigheter
6 november Uppdraget som målsägandebiträde
10 november Aktuell bodelningsrätt
12 november Immaterialrätt – nyheter och rättsutveckling
17 november Stockholm EMR: en modernare rättegång – tvistemålsprocessen
25 november Göteborg EMR: en modernare rättegång – tvistemålsprocessen
25 november Företagsförvärv och due diligence
28 november – 5 december Fördjupning inom brottmålsprocessen (utlandskurs)

December

www.advokatsamfundet.se
kursinfo@advokatsamfundet.se
Telefon 08-459 03 00

September

8 december Styrelseansvar, styrelsearbete och bolagsstyrning
Kostnadsfria kurser hösten 2009

Advokatsamfundet erbjuder under hösten 2009 en fortsättning på programmet med kostnadsfria kurser och seminarier.
Programmet vänder sig till advokater och biträdande jurister på advokatbyrå. Erbjudandet gäller till en början en kurs per person.
Antalet platser är begränsat och anmälan sker enligt först till kvarn.
Advokatsamfundets kostnadsfria kurser - se www.advokatsamfundet.se under Utbildning

Världen

Polis misshandlade
advokater i Kina
De båda advokaterna Zhang
Kai och Li Chunfu berättar i sina
bloggar hur de misshandlades
och hölls i förvar av polisen i
mitten av maj.
Zhang Kai och Li Chunfu besökte anhöriga till en falun gong-utövare som
dog i ett arbetsläger i januari i år, enligt myndigheterna av en hjärtattack.
Familjen har anlitat advokaterna för
att utreda dödsfallet.
Enligt advokaternas uppgifter

kom polisen till klienternas hem och
frågade ut advokaterna. De belades
med handbojor och misshandlades,
och fördes sedan till polisstationen
där de hölls kvar under några tim-

mar. De släpptes med uppmaningen
att inte företräda familjen.
Enligt organisationen Human
Rights in China har allt fler advokater
under de senaste månaderna utsatts
för trakasserier och godtyckliga anhållanden av myndigheterna.
I maj kom också rapporter från
organisationen Human Rights Watch
om att kinesiska myndigheter hotat
att inte förnya tillståndet för ett antal
ledande människorättsadvokater som
tagit sig an känsliga mål. Advokaterna
har bland annat företrätt familjerna
till barn som dog efter att ha druckit
pulvermjölk med melanin och
tibetaner som anhållits på politiska
grunder. Utan tillstånd får advokaUB
terna inte utöva sitt yrke.

IBAHRI-ordförande prisad
Richard Goldstone, ordförande i International Bar
Association’s Humans Rights Institute, är en av 2009 års
mottagare av MacArthur Award for
International Justice. Priset utdelas
till personer som på avgörande sätt
bidragit till mänskliga rättigheter
och internationell rättvisa.
Richard Goldstone är tidigare
domare i Sydafrikas författningsdomstol och överåklagare i krigsRichard Goldstone
förbrytartribunalerna för Rwanda
och före detta Jugoslavien. I april utsågs han att leda en
FN-kommission som utreder våldsamheterna i Gaza.
Enligt Richard Goldstones önskemål delar MacArthurstiftelsen samtidigt ut ett bidrag på 100 000 dollar till
IBAHRI.

Burmaadvokat fick licens indragen
Burma. Den burmesiska advokaten Aung Thein fick i maj
sin licens indragen av de burmesiske myndigheterna.
Indragningen kom direkt efter att Aung Thein förklarar
sig företräda oppositionsledaren Aun San Suu Kyi, som
anklagas för att ha brutit mot reglerna i sin husarrest.
Även Theins advokatkollega Khin Maung Shein fick sin
licens indragen.
Advokat Aung Thein dömdes förra året till fyra års
fängelse för domstolstrots, när han försvarade en politisk aktivist.

foto: eskinder debebe/un photo (goldstone) tim mckulka/UN photo (sudan)

Advokatkårens oberoende urholkas
Fiji. Rättsstaten i öriket Fiji urholkas allt mer. I maj tog
regeringen ifrån landets advokatsamfund rätten att
utfärda advokatlicenser. Licenserna beviljas årligen, och
är en förutsättning för att få verka som advokat i landet.
Enligt regeringens dekret ska domstolen i stället bevilja
licenserna.
Myndigheterna har också gjort en razzia mot landets
advokatsamfund, och beslagtog då sekretessbelagda
handlingar rörande klagomål mot advokater.
International Bar Association’s Human Rights Institute,
IBAHRI, har i ett pressmeddelande uttryckt sin oro över
utvecklingen.

Boka in IBA:s möte i Madrid
Den 4–9 oktober i år håller International Bar Association, IBA, sin årliga konferens i Madrid. Konferensen
erbjuder föreläsningar och seminarier inom en lång rad
juridiska fält, och avslutas med ett symposium på temat
”Rule of law”.
Program och övrig information finns på IBA:s hemsida,
www.ibanet.org .
Trots fredsbevarande styrkor fortsätter våldet i Sudan. Bahar Idriss Abu Garda
anklagas för tre olika krigsbrott i samband med attacken på den Afrikanska
unionens fredsbevarande styrkor i Haskanita 2007.

Brott i Darfur prövas av ICC
Sudan. Internationella brottmålsdomstolen i Haag har nu inlett processen mot den förste misstänkte för
brott i konflikten i den sudanesiska
provinsen Darfur. Bahar Idriss Abu
Garda är anhållen misstänkt för atAdvokaten Nr 5 • 2009

tacken på fredsbevarande styrkor i
området, och ska bland annat ha dödat 12 personer.
Bahar Idriss Abu Garda anlände till
Haag den 17 maj. De inledande förhören av honom startar i oktober i år.

Klagande kommer till tals i ny bok
Att Europadomstolens utslag kan påverka rättsutvecklingen i Europa är klart. Men hur går det egentligen för
personerna bakom de uppmärksammade domarna? Det
har Michael D. Goldhaber undersökt i sin bok A People’s
History of the European Court of Human Rights. Goldhaber, som är redaktör på tidskriften The American
Lawyer, har mött och intervjuat ett antal av de klagande
som fått rätt i viktiga mål I Europadomstolen.
Michael D. Goldhaber: A People’s History of the European Court of Human Rights, New Brunswick NJ and
London: Rutgers University Press, 2007
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Nyheter Advokat i framtiden
Projektet Advokat i framtiden har hållit sin första lunchträff. Närmare 60 unga
biträdande jurister och advokater samlades i Advokatsamfundets hus den 5 maj
för att träffa varandra och lyssna på Harvardprofessorn David B. Wilkins.
Vid träffen berättade också Anna Hellron och Henrik Fieber om projektet
Advokat i framtiden. De båda ingår i det råd som knutits till projektet.
text och foto ulrika brandberg

Mångfald på byrån engagerade
– Det pågår en ”braindrain”, där högt
begåvade kvinnor och jurister från
olika etniska minoriteter lämnar advokatbyråerna. Branschen måste lösa
det problemet.
Det sa Harvardprofessorn David B.
Wilkins, som gästade den första lunchen i projektet Advokat i framtiden
för att tala om mångfald på advokatbyrån, ett ämne som engagerade åhörarna.
Samhället – både det amerikanska och det svenska – har förändrats
snabbt de senaste 20 åren. Men den
ökande mångfalden i befolkningen
syns inte alls i samma utsträckning på
advokatbyråerna, konstaterade David
B. Wilkins i sitt föredrag.
Professor Wilkins arbetar med en
stor studie där 4 500 amerikanska jurister följs under tio år från sin examen
( JD). Resultaten är inte färdiga ännu,
men allt tyder på att kvinnor tjänar
mindre och har svårare att bli delägare
i advokatbyråerna än män. Samma situation gäller för jurister från olika etniska minoriteter i förhållande till den
vita majoriteten. Studien tyder också
på att många jurister som börjar på
advokatbyråer ganska snabbt lämnar
dem, för en karriär i näringslivet eller i
den offentliga sektorn.
Wilkins och hans kolleger i forskningsprojektet har också fördjupat sig
i hur juristerna i studien upplever sitt
arbete och om de är nöjda med det. Siffrorna visar där på stora skillnader mellan kvinnor och män. Män är betydligt
mer nöjda med lönen, karriärmöjligheterna och arbetsmiljön än kvinnor.
– Vår studie visar att kvinnorna är
nöjda med arbetets innehåll men missnöjda med det mesta annat, säger David B. Wilkins.
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Flykten från advokatbyråerna och
den sneda fördelningen mellan män
och kvinnor och olika befolkningsgrupper är, och kommer allt mer att
bli, ett problem för branschen, påpekade Wilkins. Dels för att all forskning
visar att mångfald i sig ger bättre kvalitet på det arbete som utförs. Dels för att
advokatbyråerna förlorar många be-

David B. Wilkins
föreläste på den
första träffen i
projektet Advokat i framtiden.
Han berömde
det svenska
initiativet som
han tyckte var
mycket lovvärt.

gåvade advokater genom den ”brain
drain” som pågår.
Advokatbyrån beskrivs enligt David
B. Wilkins ofta som en äkta meritokrati. Biträdande jurister och advokater möts i tävlan, de bästa avancerar
och advokatbyrån får därmed de bästa
medarbetarna kvar och på höga posi-

det här är Advokat i framtiden
Advokatsamfundets projekt Advokat i framtiden har som mål och syfte att öka engagemanget och inflytandet samt skapa en
plattform för biträdande jurister och yngre
advokater. Ett råd bestående av advokater
och biträdande jurister under 40 år ska bistå
Advokatsamfundets generalsekreterare med
idéer och råd om hur man kan bidra till goda
villkor för framtidens advokater.

Seminariet med Davis B. Wilkins var det
första inom projektet Advokat i framtiden.
Det följs av en sammankomst på Advokatsamfundet den 8 juni, och ytterligare lunchseminarier i Stockholm under hösten. Tanken är
att det så småningom också ska bli lunchseminarier på andra orter. Även i anslutning till
Advokatsamfundets fullmäktigemöte hålls ett
seminarium.
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Nyheter Advokat i framtiden

unga
tioner. Om alla delägare på byrån har
likartat ursprung och ser lika ut är det
väl därför att de visade sig vara de
bästa, menar försvararna av dagens
system. Men den rättvisa tävlingen är
en myt, menade Wilkins, eftersom en
rättvis tävling kännetecknas av fyra saker:
• En jämn tävlingsbana med likadana villkor för alla tävlande.
• Tydliga regler.
• Tävlingen avgörs utifrån det som
presteras på banan.
• Neutrala domare dömer.
– Hur många av dessa kriterier tilllämpas på advokatbyrån, frågade David B. Wilkins, och tipsade åhörarna att
det är färre än ett.
Banan, eller arbetet, ser till exempel
olika ut för alla på advokatbyrån, och
olika arbetsuppgifter har olika prestige och drar in olika mycket pengar till
byrån. Reglerna är ofta av typen ”Arbeta hårt och var duktiga”. Inte särskilt klart och tydligt anmärkte David

B. Wilkins. Händelser i omvärlden påverkar bedömningen av de tävlande – i
finanskrisens dagar blir få låneexperter till exempel delägare, konstaterade
Wilkins. Och domarna är delägarna i
byrån, som har stora egna intressen i
tävlingen.
– Det liknar inte direkt hockey-VM.
Snarare konståkning, där den östtyska
domaren alltid tyckte att den östtyska
åkaren var bäst, sa Davis B. Wilkins.
decennier sedan
var relationen mellan delägaren och
den biträdande juristen annorlunda
än i dag, mer av ett mentor-adeptförhållande där en delägare handledde en
biträdande jurist, konstaterade David
B. Wilkins. Med allt mer pressade delägare som ska utbilda och leda många
biträdande jurister blir utbildning en
bristvara. Samtidigt är utbildningen
avgörande för de yngre juristerna.
Vem kommer då delägaren att satsa
sin tid och energi på att utbilda? Den
som delägaren tror kommer att stanna
kvar och dra in pengar till byrån, svarade David B. Wilkins.
– Då väljer man den som liknar en
själv. Man behöver inte alls tala om rasism eller sexism. Det räcker att konstatera att vi människor helst väljer dem

För bara några

påverka
ditt läge
David Wilkins
råd för hur man
som biträdande
jurist eller nybliven advokat
kan förbättra
sin egen position på byrån:
• Håll reda
på vad dina
kolleger på
byrån får för
uppdrag och
begär att själv
få bra uppdrag som kan
ge ny kunskap
och viktiga
erfarenheter.
• Odla dina
nätverk så att
du får information och
hjälp av andra,
även på andra
byråer.

som liknar oss själva. Det gör inte del
ägaren till en dålig person, bara mänsklig. Men strategin blir ett problem i ett
samhälle med allt större mångfald,
sammanfattade Wilkins.
talas det enligt David
B. Wilkins ofta om att kvinnor ”bara
slutar” på advokatbyråerna. Ska man
kunna ändra på detta gäller det att se
att dessa kvinnor faktiskt agerar rationellt utifrån de förutsättningar som råder.
– Det är en komplicerad dynamik. I
USA har vi ännu inte hittat någon lösning på problemet, men det måste vi
göra, sa Wilkins, som också pekade på
att klienterna ställer allt större krav på
mångfald när de handlar upp advokattjänster. Advokatsamfunden, i såväl
USA som Sverige och andra länder,
spelar också en viktig roll för att driva
på utvecklingen mot större mångfald,
enligt Wilkins.
De unga juristerna kan enligt David
B. Wilkins inte räkna med att advokatbyråerna snabbt löser problemen. De
som finns i toppen av byråerna gynnas
nämligen av systemet.
– Ni måste förstå vad som pågår. Och
acceptera inte det, uppmanade han
åhörarna. n

I diskussionen

Auktoriserade översättningar
av juridiska och finansiella texter
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Den lilla föreningen med
de stora namnen
Ett intresse för juridik och lagstiftning är allt
som behövs för att vara med i Föreningen för
lagstiftningslära. Dess ordförande, justitierådet Torgny Håstad, uppmanar alla som är
intresserade av området att gå med.
text och foto per johansson

− Det vore exempelvis säkert nyttigt för
rättssakkunniga i Regeringskansliet att
vara med, säger han. Då får vi fler yngre medlemmar och fler kvinnor. I dag
är medelåldern rätt hög och mansdominansen stor.
Föreningen har omkring 300 medlemmar och är öppen för alla. Medlemmarna behöver inte vara jurister, även
om de flesta är det − många är dessutom höga sådana inom Justitiedepartementet samt domare, justitieråd och
regeringsråd.
Flertalet är eller har varit knutna till
lagstiftningsapparaten, men även advokater, forskare och andra yrkesgrupper är med.
− Advokaterna kanske tycker att den
svenska lagstiftningen bereds med ett
myndighets- i stället för ett medborgarperspektiv, eller så vill advokater kanske mer än domare betona avtalsfrihet
och rättssäkerhet framför skälighet. Jag
vet inte om det är så, men föreningen
bör ha förankring i alla juristroller.
ett par
sammankomster om året och lyssnar
då på någon inbjuden föredragshållare
och diskuterar sedan utifrån ett lagtekniskt perspektiv. Hur ska lagar skrivas
för att bäst tjäna sitt syfte.
− Lagstiftningstekniken kan inte helt
skiljas från det materiella innehållet,
men vi vill inte vara en förening som
diskuterar lagars lämplighet i största
allmänhet.
Man brukar försöka hitta en aktuell
juridisk fråga och inrikta diskussionen
på hur lagstiftningen ska utformas för

Föreningen arrangerar
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att stämma överens med våra juridiska
grundvärderingar och andra lagregler
och få en tekniskt bra utformning. Det
är ungefär samma inriktning som Lagrådet har i sin granskning.
hos Advokatsamfundet i våras berättade justitiekansler Göran Lambertz om arbetet
inom Yttrandefrihetskommittén. Kommittén har i uppdrag att utreda om Sverige bör behålla en teknikoberoende
grundlagsreglering av tryck- och yttrandefriheten.

Vid det senaste mötet

”Vi bidrar väl till ett
erfarenhetsutbyte och ger
idéer och uppslag till
dem som håller på med
lagstiftning. Kanske har
vi också marginellt ökat
deras kompetens.”
− Då diskuterade vi innehållet i tryckoch yttrandefriheten. Ska det vara olika påföljder för förtal i tidningar, på
bloggar och i andra nya medier? Men
vi berörde också hur framtida regler
kan utformas rent tekniskt.
Föreningen har också systematiskt
gått igenom lagstiftningsproceduren
från utredningar, via departementsbehandlingen och Lagrådsgranskningen
till utskottsbehandlingen i riksdagen.
Andra ämnen har varit EU-medlemskapets betydelse för den svenska lagstiftningen och hur lagar bör skrivas
vid en långtgående harmonisering av
rättssystemen i Europa.
Föreningen för lagstiftningslära är
ingen formell remissinstans, men ett
bättre bollplank i lagstiftningsfrågor är
svårt att föreställa sig.
− Kommer vi in i bilden innan förslagen är klara kan utredare säkert
ha nytta av att lägga fram eventuella

lagtekniska frågor för oss, en krets av
neutrala, ytterst sakkunniga och inte
direkt berörda personer.
Håstad anser att det svenska EUmedlemskapet har försämrat lagarnas
tekniska kvalitet. Försämringen beror
på stilblandningen mellan den svenska traditionen att stifta lagar med en
inte alltför hög detaljeringsnivå, väl
samstämda med annan svensk lagstiftning, och EU-rätten som dels är
mer detaljerad, dels ofta har bestämmelser som bryter sönder det grundläggande mönstret i den svenska lagstiftningen.
− Det är ofta fult skrivna lagar med
extremt många detaljer. Vi kan jämföra
med hur avtalsskrivandet ändrats. I dag
skriver vi avtal på 50–100 sidor, förr
räckte det med en, två, säger han.
Behovet av en renodlad svensk författningsdomstol har berörts i en diskussion i föreningen, Håstad är skeptisk:
− Vi har redan två författningsdom
stolar, HD och Regeringsrätten. Enda
skillnaden mot vissa länder med renodlade författningsdomstolar är att där
kan vem som helst kräva att en lags
grundlagsenlighet prövas, säger han.
I Sverige måste prövningen ske i
samband med ett mål där klaganden
är berörd. Får vi en renodlad författningsdomstol bedömer Håstad att utnämningarna skulle föregås av en kohandel i riksdagen mellan partierna.
− Se på KU, som ska övervaka att
grundlagen följs i riksdagen; där är det
ingen fri och saklig debatt utan den
följer partilinjerna, säger han och tilllägger:
− I dag struntar regeringen i de politiska åsikterna hos de domare den utnämner, vilket är bra. En objektiv tilllämpning av grundlagarna gynnas om
tillsättandet sker på juridiska och inte
politiska meriter.
Justitierådet är också skeptisk till
grundlagsutredningens förslag till nya
regler för hur domare i HD och Reger-
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ingsrätten ska utses. Det är inte fel att
utlysa tjänsterna och att en nämnd behandlar ansökningarna innan regeringen utser domarna. Problemet är att
många lämpliga kandidater antagligen
inte har lust att söka dessa tjänster.
Därför vore det bättre om regeringen
inte begränsades till enbart de sökande
i sitt val. Det går att ha en ordning där
domarnämnden får yttra sig över personer som föreslås av regeringen.
− Jag vet att flera av oss som i dag sitter i HD inte skulle ha sökt tjänsten.
justitierådet Ulf K.
Nordenson som på 1980-talet tog initiativ till bildandet av Föreningen för
lagstiftningslära sedan professor Jan
Hellner skrivit boken Lagstiftningslära. Boken var ett försök att vetenskapligt behandla lagstiftningsprocessen:
hur skriver man lagtexter: exakt och
precist riktat till experter eller mindre
precist och på ett sätt som allmänheten
förstår, hur detaljerad ska man vara,
hur abstrakta/konkreta bör texterna
vara etcetera.
Hellner jämförde även andra länders
traditioner på området, länder där lagstiftningslära är ett akademiskt ämne.
Håstad är blygsam i sin bedömning
av föreningens betydelse.
− Vi bidrar väl till ett erfarenhetsutbyte och ger idéer och uppslag till dem
som håller på med lagstiftning. Kanske
har vi också marginellt ökat deras kompetens.
− Men framför allt tror jag att alla
som är med tycker det är intressant att
träffas och diskutera de här frågorna,
årsavgiften på någon hundralapp bör
inte avskräcka någon. n

Det var förre

Torgny Håstad anser att Föreningen för lagstiftningslära bör ha förankring i alla olika juristroller.
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Gästkrönika

gästkrönikör
lars Nylén

Med rätt insatser kan
vi minska återfallen

Kanada har rönt mycket beröm för sin låga återfallsfrekvens på 10–20 procent. Om vi skulle räkna på samma
sätt har vi i Sverige en återfallsfrekvens på 5 procent. Vi
frågar oss om vi når alla klienter och om vi arbetar med
rätt klienter och med rätt metoder.
Vi arbetar hårt, genom bland annat nybyggnation, med
att frigöra oss från återstoden av 1800-talets cellfängelser.
I de fängelserna skulle fången genom avskiljande från
andra under påverkan av sedliga och religiösa krafter
tvingas vända sig inåt i allvarlig prövning av sig själv och
sina gärningar. Numera är verksamhetsinriktningen en
helt annan. Vi har också frigjort oss från den filosofi som
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rådde under åren 1975–1990 och som sammanfattades i
begreppet ”Nothing works”.
Numera är uppfattningen att det viktiga och rätta är att
matcha behandlingen i förhållande till klientens riskförhållanden. Klienten måste först och främst ses ansvarig för
sina attityder, tankar och handlingar och måste själv inse
och ta sitt ansvar. För Kriminalvården räcker det emellertid inte med att veta vem som ska behandlas, utan vi måste
veta vad vi ska fokusera på hos klienten. Det står klart att
behandling av fel klienter kan öka återfallen, snarare än att
minska dem. Dessutom råder uppfattningen att dåligt levererade program ofta är sämre än ingen behandling alls. Det
här gör alltså kriminalvård till ett svårt arbete. Vi fokuserar
på frivårdens roll som samordnare av klientprocessen.
Från kartläggning av individuella risker och individuella
behov gäller det för Kriminalvården att ihop med klienten
göra upp en verkställighetsplan. Med hjälp av 40 särskilt
utbildade uppsökare söker vi upp intagna redan under
häktningstiden och erbjuder vårdinsatser, försöker motivera till behandlingsavdelningar, behandlingshem och
kontraktsvård.
Vi kan nu erbjuda olika

brotts- och behandlingsprogram
som är evidensbaserade och ackrediterade av en vetenskaplig panel. Beslut och insatser ska vara baserade på
bästa tillgängliga kunskap. Vi ökar successivt möjligheterna att inleda program i både frivård och anstalt och fortsätta under den villkorliga frigivningen genom frivården
och genom de olika utslussformerna.
Advokaten Nr 5 • 2009
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Inom Kriminalvården har vi det senaste året noterat en
ökad kunskapstörst om vår verksamhet. Det är inspirerande och det känns angeläget att beskriva vad vi gör och hur
vi satsar. Det visar sig nämligen att få utanför våra egna
led vet särskilt mycket om dagens kriminalvård.
Vårt huvuduppdrag är enkelt, att se till så att utdömda
straff kan verkställas. Det uppdraget utförs i det närmaste
till ett hundra procent. Det gör vi på ett säkert och humant
sätt. Det är endast ett fåtal påföljder som preskriberas
innan de kunnat verkställas.
Vi har även i uppdrag att förebygga återfall i brott. Det
är ett mycket komplicerat och mångfacetterat arbete,
helt enkelt därför att våra klienter har en mångfacetterad
problembild.
Men vi har blivit betydligt bättre och effektivare också i
detta arbete.

Vår utvecklingsenhet är en länk mellan vetenskap och
praktik och svarar för att spana av horisonten efter nya
idéer och rön. De ständiga frågorna är: Varför fungerar
ett visst program väl? Varför har inte ett annat program
effekt? En nyligen gjord uppföljning visar att programmet Våga Välja gav 13 procent lägre risk för återfall.
Uppföljningen av 12-stegsprogrammet, som det genomförs
av Kriminalvården, visade att de klienter som fullföljer programmet har en återfallsrisk som är 17 procent
lägre jämfört med klienterna i kontrollgruppen. Brå
har utvärderat Kriminalvårdens narkotikasatsningar de
senaste åren. Resultatet visade 11 procent lägre återfall än
i kontrollgruppen. ITOK är ett samverkansprojekt mellan
Kriminalvården och Beroendecentrum i Stockholm och
flera kommuner i länet. Projektet bygger på multikompetenta team, mixade resurser och en massa vilja. I en
nyligen gjord utvärdering av denna oerhört hårt belastade
målgrupp (i snitt 16 domar, lång brottshistoria och långt
opiatmissbruk samt storkonsumenter av sjukvård och
socialtjänst) var resultatet att varje satsad ITOK-krona gav
20 gånger insatsen.
60 procent av dem som tas i fängelse har

en mycket
bristfällig skolgång. Sedan en tid tillbaka har Kriminalvården en helt annorlunda organisation för klientutbildning som också gör det möjligt att fortsätta studierna utan
avbrott vid flytt från en anstalt till en annan. Vi bedriver
ett eget Lärcentrum enligt samhällets regler för vuxenutbildning. Vi har sex rektorer, en i varje region, och cirka
130 anställda lärare. Vi erbjuder idag 140 olika kurser. I
februari i år hade vi 1 371 studerande. Vi fokuserar på dem
med mest bristfällig skolgång och på att de ska ta betyg.
2008 utfärdade våra lärare 1 363 betyg efter avslutad kurs,
att jämföra med 197 betyg år 2005. Många intagna vittnar
om hur de för första gången i sitt liv fått ro att studera, varit nyktra nog att få något att fastna i huvudet och känner
stolthet över att ha lyckats så långt.
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”Vi har också frigjort oss från den filosofi som rådde
under åren 1975–1990 och som sammanfattades
i begreppet ’Nothing works’”.

Vårt samarbete med arbetsförmedlingen gick förra
sommaren in i en ny och intensiv fas, sedan regeringen
riggat till lagstöd för samarbetet. Vi har kraftigt ökat den
så kallade arbetsdriften i anstalterna, eftersom man inte
kan gå i behandling 40 timmar i veckan, och för många är
det nödvändigt att varva studier och arbete. Vi vill gärna
få arbetsdriften att vara mer än sysselsättning, så mycket
som möjligt en yrkesinriktad utbildning. För tillfället har
den globala finanskrisen visat spår också i orderingången
till Kriminalvården, men vi försöker hålla igång verkstäderna genom att producera så mycket som möjligt åt oss
själva i Operation hemtagning.
Vi ser gärna att gemensamhetstiden för intagna i häkte
ökar. Det kräver dock en mer ensad syn på hur restriktioner bör användas. Vi ser gärna ett starkare samarbete
över hela landet med efterföljande led i vårdkedjan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, missbruksvården och
psykiatrin, så att klientstafetten inte avbryts utan att olika
delar krokar i varandra. Många av klienterna har behov av
samhällsinsatser långt efter det att straffet är avtjänat.
Ska samhället bli ännu bättre i det återfallsförebyggande
arbetet krävs att de eftervårdande myndigheterna i kommuner och landsting får ett skarpare uppdrag att arbeta
ihop med Kriminalvården.

Lars Nylén är generaldirektör på Kriminalvården
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Finanskrisen

påverkar även advokaterna
Finanskrisen börjar nu på allvar påverka advokaterna runt om i världen.
Ett par länder som drabbats särskilt hårt av krisen är Irland och Island,
där delar av advokaternas arbetsmarknad nästan helt stannat av.
Krisen gör det också svårt för nyutbildade jurister att få arbete.
I spåren av krisen har nedgången och sökandet efter syndabockar för det
som skett också lett till krav på nya regler som påverkar advokatetiken.
text ulrika brandberg och tom knutson foto scanpix
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”Vi fick ingen mjuklandning.
Vi fick inte ens en hård
landning, utan en kraschlandning.”
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D

et började som en fastighetskris i
åren. Antalet advokater fördubblades under
USA, men har fått följdverkningar
de 13 år som föregick nedgången.
långt utanför fastighetsbranschen.
– Situationen med en kår som växt kraftigt
Den ekonomiska krisen ser olika ut i olika
och en snabb tillbakagång i ekonomin har gett
länder, och detsamma gäller hur den påverkat
allvarliga effekter för advokaterna. Det märks
advokaterna. I Europa är det framför allt Storfrämst genom en hög arbetslöshet, särskilt nybritanniens stora affärsjuridiska byråer som
blivna advokater. Dessutom arbetar flera byskapat rubriker, om uppsägningar, kontantråer med reducerad arbetstid, tre- eller fyrainsatser från delägare och reducerade arbetsdagarsveckor, säger Ken Murphy.
tider. I mars 2009 beräknades 3 000 arbetsVisst förstod de flesta att Irlands enorma
tillfällen vid brittiska advokatbyråer
tillväxt inte skulle kunna fortsätta i
vara i fara. Storbyrån Allen & Overy
det oändliga. Men ekonomerna förräknar med att minska sin personal
utspådde en långsam nedgång, en
med nio procent, och Clifford Chanmjuklandning. Den förutsägelsen
ce säger upp runt 80 jurister. I andra
visade sig vara helt fel, konstaterar
länder som drabbats hårt av krisen,
Ken Murphy.
till exempel Spanien, sker det ännu
– Vi fick ingen mjuklandning. Vi
inga större uppsägningar.
fick inte ens en hård landning, utan
– Vi vet att engelska advokatby- Anne Birgitte
en kraschlandning, säger han.
råer, liksom de amerikanska med Gammeljord
Som på de flesta håll har företagskontor i Europa, också minskar
transaktionerna, M&A, stannat upp
personalen ute på kontinenten. Det
i krisens spår. Fastighetsmarknaden
märks i fler och fler länder. Men på
sysselsatte också många advokater,
de kontinentala advokatbyråerna
men står nu i stort sett stilla.
har vi ännu inte sett den stora efTill skillnad från 1980-talet, då Ken
fekten, konstaterar den danska adMurphy började sin bana som advovokaten Anne Birgitte Gammeljord,
kat, finns inte heller arbetstillfällen
som är ordförande i Rådet för advoutomlands för irländska advokater
katsamfunden i Europa, CCBE.
och jurister. De länder dit man tiKen Murphy
Hon konstaterar att det framför
digare kunnat flytta – i första hand
allt är i länder där advokaterna bligrannlandet Storbritannien och USA
vit mycket specialiserade till exempel på fi– är ju också krisdrabbade.
nansiering, M&A och fastighetstransaktioner,
Tredelad strategi
som kåren drabbats.
Nedgången i ekonomin har fått till följd att ad– Specialiseringen är på både gott och ont.
vokatbyråerna börjat säga upp personal. På
Specialiseringen kan vara en farlig väg om
sina ställen får också delägare lämna sina byman inte har en bred juridisk utbildning så att
råer. Enligt Ken Murphy har nyrekryteringen
man snabbt kan ställa om till ett annat rättsav jurister till byråerna också i stort sett helt
område, säger Anne Birgitte Gammeljord.
avstannat. Undantaget är specialister inom
de områden som blir viktiga under en lågkonIrland:
junktur, bland annat insolvensrätt som myckKraschlandning efter goda år
et få satsat på under framgångsåren. SituatioEtt land där krisen påverkat advokaterna
nen blir inte lättare av att många advokater
mycket, precis som i Storbritannien, är Irsom tänkt gå i pension just när krisen inträffaland. Irland har under de senaste 10–15 åren
de i stället arbetar vidare, eftersom deras pergått från att vara en av Europas fattiga kusiner
sonliga pensionsfonder är nästan utplånade
till en keltisk tiger med rekordtillväxt. Men unav börskrisen.
der de senaste 18 månaderna har effekterna
– Vi ser spåren av arbetslösheten i form av
av den amerikanska krisen i kombination
ett stort lidande i kåren, säger Ken Murphy.
med en nationell fastighetskris drastiskt förLaw Society lägger mycket kraft på att på
ändrat läget. Irland kämpar nu med hög inolika sätt minska detta lidande. Man arbetar
flation, kraftigt sjunkande BNP och skyhög
på tre olika fronter, enligt Murphy. Den första
arbetslöshet. Medierna fascineras av att det
är ledningen av advokatbyråerna.
denna gång framför allt är välutbildade tjäns– Management kan vara ganska löst i goda
temän som förlorar sina arbeten. Situationen
tider, men i lågkonjunktur måste det ses över
beskrivs som en “white collar recession”.
och skötas noga, säger Ken Murphy, som beKen Murphy, generalsekreterare i Law Sorättar att Law Society håller kurser för advociety of Ireland, berättar att advokatkåren
katbyråernas företagsledningar om detta.
i landet växt mycket snabbt under de goda
Law Society försöker också, som strategi
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Irland kämpar med hög inflation,
sjunkande BNP och svår arbetslöshet.
Den ekonomiska krisen har drabbat
landet hårdare än de flesta andra.

nummer två, hjälpa advokaterna med vidareutbildning och fortbildning på områden där
det finns arbetsuppgifter. Dit hör till exempel
tvister och arbetsrätt.
Det tredje området är stödet till arbetslösa
kollegor inom kåren.
– Vi vill visa solidaritet med dem och ge stöd
i en kollegial anda. Inom Law Society betonar
vi att en arbetslös advokat är del av kåren precis som en verksam, fastslår Ken Murphy.
För att kunna ge detta stöd har Law Society
inrättat en ny tjänst vid sitt kansli, kallad karriärutvecklingsrådgivare. Rådgivaren är inte
advokat utan rekryteringsexpert, och har ti-

digare arbetat mycket med högre chefer och
företagsledare som sägs upp och måste hitta
en ny karriär.
– Advokater har ju många färdigheter, men
förmågan att sälja sig själva på arbetsmarknaden är vanligen inte en av dem. Vi vill hjälpa
dem i arbetssökandet, säger Ken Murphy.
En aning paradoxalt kan det tyckas, att en
advokatorganisation vill lära sina medlemmar
att söka andra arbeten. Men Ken Murphy konstaterar att många av de advokater som nu blir
arbetslösa med största sannolikhet inte kommer att arbeta på advokatbyrå ens efter krisen. Det är helt enkelt inte sannolikt att det

Foto: leon neal/scanpix

Finanskrisen på irland
Under 1990- och det tidiga
2000-talet växte Irlands
ekonomi rekordsnabbt.
Under flera år låg tillväxten
på 10–11 procent. Irlands
framgångar gav namnet
”den keltiska tigern”.
Under 2008 drabbades Irland som det första
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landet i euroområdet av
krisen. Sedan det första
halvåret 2008 visar siffrorna på negativ tillväxt.
Den irländska staten har
ställt garanti för alla inlåningar och skulder i Irlands
sex största banker. Totalt
innebär garantin en summa

tre gånger Irlands BNP.
Irland har förutom finanskrisen också drabbats av
en inhemsk fastighetskris.
Fastighetspriserna har
rasat med 40 procent från
toppnivån. Under 2009 beräknas Irlands BNP sjunka
med nio procent.

kommer att behövas lika många advokater på
Irland under överskådlig tid som det gjorde
under rekordåren.
ändå hoppfull

Ken Murphy är ändå hoppfull. I jämförelse
med många andra yrkeskategorier, som arkitekter och fastighetsmäklare, har advokaterna
klarar krisen bra, påpekar han. Det beror inte
minst på mångfalden av olika uppgifter. Dessutom har advokaterna genom historien visat
sig vara bra på att anpassa sig efter nya förutsättningar.
– Vi kommer att anpassa oss också till detta,
och gå stärkta ur detta, men det är en bit kvar
dit, säger Ken Murphy.

Island:
Arbetslöshet väntar runt hörnet
Ett annat örike som träffats hårt av finanskrisen är Island. Landet utvecklades under högkonjunkturen till ett typexempel på vad den
ekonomiska samarbetsorganisationen OECD
kallar ”offshore-ekonomier”, alltså stater
med en oproportionerligt stor finanssektor i
21
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förhållande till landets storlek. Advokaterna
var en av många yrkeskårer som drog nytta
av bankernas snabba tillväxt. För tio år sedan
hade det isländska advokatsamfundet Lögmannafélag Íslands 500 ledamöter. I dag är
siffran 800, en 60-procentig tillväxt.
Men i oktober 2008 tog den isländska finansboomen abrupt slut, och de tre största
bankerna ställdes under den isländska finansinspektionens kontroll. Krisen innebar att
marknaden för advokattjänster inom finanssektorn och företags
transaktioner närmast
utplånades.
Enligt Ingimar Ingason, generalsekreterare
i Lögmannafélag Íslands,
finns det fortfarande
andra uppdrag, och till
skillnad från i StorbriIngimar Ingason
tannien och Irland har
advokatbyråerna ännu inte behövt säga upp
anställda. Över 40 procent av det isländska
samfundets ledamöter arbetar som bolagsjurister eller i förvaltningen, och deras arbeten
är inte heller i fara. Men tillväxten av antalet
advokater kommer definitivt att stanna av.
– Vi ser nu att många nyutexaminerade jurister har svårt att finna arbete. Så runt hörnet
väntar arbetslöshet för advokater, säger Ingimar Ingason.
Även i Sverige syns tecken på att advokatbyråernas snabba tillväxt har klingat av. Antalet
biträdande jurister ökar nu inte alls i samma
takt som under de goda åren (se artikel på sidan 26).
Utredning hotar kärnvärden

Det isländska samfundet behöver alltså inte – i
alla fall ännu – hjälpa sina ledamöter att söka
jobb. I spåren av krisen har samfundet i stället fått en annan viktig uppgift: att försvara kårens kärnvärden.
I december 2008 la den isländska regeringen fram förslag om en utredning för att
utreda vad som lett fram till bankkrisen. Utredningen skulle utföras av en speciell undersökningskommission, med vida befogenheter. Kommissionen skulle, enligt förslaget, ha
rätt att ta del av alla handlingar den behövde
för att utföra sitt uppdrag. Såväl fysiska som
juridiska personer, utan undantag, föreslogs
bli skyldiga att lämna information till kommissionen, även sådan information som omfattas
av sekretess.
Förslaget väckte starka reaktioner hos advokaterna och Lögmannafélag Íslands. I praktiken innebar det ju att advokatsekretessen
upphävdes. Det isländska samfundet framförde sin kritik till regeringen och parlamen22

”Ny regering önskas” säger skylten utanför
dörren till det isländska parlamentet, alltinget,
i Reykjavik. Bananerna och skorna är avsedda
för regeringen.

tet och i medierna. Man sökte också stöd från
de nordiska advokatorganisationerna och
CCBE.
Det starka motstånd gav resultat, och lagen
skrevs om så att advokater och vissa andra yrkesgrupper inte omfattas.
– Vi ser det som en stor framgång, men förstår inte hur ett demokratiskt land ens kan
överväga att ta bort advokaternas tystnadsplikt, säger Ingimar Ingason.
Tystnadsplikten för advokater bevarades
alltså denna gång. För närvarande ser Ingimar Ingason inga nya hot mot advokaternas
kärnvärden, i form av nya lagar.
– Sedan vi lyckats avvärja det katastrofala
förslaget har vi inte sett några hot från politiskt
håll, säger Ingimar Ingason, men påpekar att

man nyligen haft parlamentsval och att man
inte helt kan veta vad som komma skall.
Men även om det inte kommer lagar direkt
riktade mot advokaterna tror Ingason att advokatkåren kommer att påverkas indirekt av
lagstiftning i den närmaste framtiden. Särskilt
en stor grupp medlemmar i det isländska samfundet, de 27 procent som arbetar som bolagsjurister, kan komma att tvingas lämna ut uppgifter som i dag omfattas av tystnadsplikt.
– Denna grupp av advokater är den mest sårbara. Det finns starka krav från allmänheten
att allt ska upp på bordet och granskas, säger
Ingimar Ingason.
Det är inte bara på Island som krisen fått
följder som påverkar advokaterna. Inom EU
diskuteras just nu nya regler för kreditvärdeAdvokaten Nr 5 • 2009
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ringsinstitut och hedgefonder (se faktaruta).
Syftet är att öka genomskinligheten och därmed undvika att dagens kris upprepas i framtiden. Problemet är bara att EU-kommissionens
förslag samtidigt kringskär advokaternas klientlojalitet och tystnadsplikt, vilket CCBE påpekat upprepade gånger.
– Vi påminner kommissionen om att advokaternas speciella ställning inte handlar om
privilegier för advokaternas skull, utan för
klienternas. Man ska kunna få råd av en advokat utan att de råden görs tillgängliga för
andra, säger CCBE:s ordförande Anne Birgitte
Gammeljord.
– Det är inte positivt för förtroendet för en
advokat när han rapporterar uppgifter som
lämnats i förtroende, säger Gammeljord.
Panikreaktion hotar rättssäkerheten

Strävan att snabbt komma till rätta med de
förhållanden som möjliggjorde finanskrisen
kan i förlängningen hota rättssäkerheten, menar Anne Birgitte Gammeljord.
– Om man inte får tillräcklig rättssäkerhet i
de lagar som införs är det ett stort problem.
Det är en viktig uppgift för Europas advokater,
att få politikerna att förstå att de ska vara försiktiga med lagstiftningen, säger hon.
Också finansbranschens aktörer är kritiska
mot EU:s förslag.
– Det är illa övervägt och väldigt hastigt
tillkommet, säger Eva Broms, chefjurist hos
Fondbolagens förening, om förslaget om nya
regler för hedgefonder och andra ”alternativa
investeringar”.
– Man jobbar med ”one size fits all”, så det
ska gälla för inte bara hedgefonder utan också
private equity – ja vi vet egentligen inte vad det
ska gälla för, fortsätter hon.
Eva Broms tror att förslagen kommer som
en slags panikreaktion, och att det dessutom

Finanskrisen på island
De tre stora isländska bankerna
Glitnir, Kaupthing och Landsbanki expanderade snabbt i
Europa under 2000-talet, inte
minst i Storbritannien. Bankernas aggressiva affärer gav
stora vinster och fick brittisk
press att tala om islänningarna
som ”buykings” – moderna,
kapitalistiska vikingar, som på
fem år tiodubblade bankernas
tillgångar.
Men bankernas affärer var
tungt belånade, och när den
amerikanska finanskrisens
chockvågor träffade världen
fick bankerna akut kapitalbrist,
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vilket gav konsekvenser också
för småsparare. Den 6 oktober
2008 kunde brittiska sparare
inte längre komma åt sina
pengar hos internetbanken Icelandsave, ägd av Landsbanki.
Den brittiska och den isländska
regeringen var inte överens om
vilken insättningsgaranti som
skulle gälla – den isländska eller den brittiska. En upplevelse
av att de isländska politikerna inte tänkte ta ansvar för
situationen väckte upprörda
känslor hos brittiska politiker
och medier.
Den 7 oktober överförde den

isländska regeringen kontrollen över Landsbanki och Glitnir
till landets finansinspektion.
Dagen efter frös den brittiska
regeringen Landsbankis tillgångar i Storbritannien genom
Landsbanki Freezing Order
2008. Frysningen grundades
på lagen om bekämpning av
terrorism, brott och säkerhet
från 2001, en lag som alltså
kommit till för att bekämpa
terrorism, och som aldrig
tidigare använts mot ett annat
NATO-land. Dessutom övertog
den brittiska regeringen kontrollen över Kaupthings brit-

tiska dotterbolag Kaupthings
Singer Friedlander.
Frysningen drabbade enligt
den isländska regeringen förtroendet för den mest stabila
banken, Kaupthing, som fick
stora kapitalproblem. Den 9
oktober ställdes också den
under kontroll av den isländska
finansinspektionen.
Krisen har på Island fått
betydande följder. Regeringen har tvingats bort, liksom
centralbankschefen. Landet
har beviljats stora lån av såväl
Internationella valutafonden
som enskilda länder.

»

Ingimar Ingason

finns en politiskt grundad kritik mot delar av
de finansiella systemen som spelar roll, snarare än om det verkligen var hedgefonderna
som orsakade krisen.
– Vad jag tycker är lite sorgligt är att man
ju inom EU länge talat om bättre reglering
som någon slags ledstjärna. Och det har man
övergett. Risken är att man träffar fel fenomen och att man får en massa onödig byråkrati och därmed kostnader för marknaden
och investerarkollektivet som inte är motiverad, säger hon.
I Sverige har Eva Broms inte sett några nationella lagstiftningsförslag som en följd av finanskrisen. Sverige har också redan en fungerande reglering av hedgefonder och andra
icke harmoniserade fonder.
Inte heller på Irland har några nya regler
som påverkar advokaternas kärnvärden diskuterats, enligt Ken Murphy.
– Jag tror att det enda kärnvärde som för
tillfället är hotat är deras ekonomiska överlevnad, säger han.
24

Ett annat exempel på den panik och de
ovanliga åtgärder som finanskrisen lett till är
den brittiska regeringens agerande gentemot
de isländska banker som nått en stark position i landet. Den 8 oktober 2008 presenterade regeringen the Landsbanki Freezing Order, och frös därmed Landsbankis tillgångar
i landet. Ordern utfärdades med stöd av en
lag om terrorismbekämpning, tillkommen efter terrordåden i New York den 11 september
2001. Tankegången bakom frysningen var att
en kollaps i de stora isländska bankerna utgjorde ett hot mot brittiska medborgare, vars
besparingar och arbetstillfällen hotades om
banken kollapsade. Den brittiska regeringen
övertog också kontrollen över storbanken
Kaupthings dotterbolag i landet, Kaupthings
Singer Friedlander.
– Det var löjeväckande och ovanligt att använda mot ett vänligt sinnat europeiskt land,
att sätta en bank och centralbanken och faktiskt det isländska finansiella systemet under
samma kategori som al Quaida och andra

spänt förhållande

– Man kan se att när man ger speciella lagstiftningar utifrån hotet om påstådd terrorism kan
man skrämma riksdagen på ett sådant sätt att
man får stora befogenheter som man sedan
börjar använda i andra sammanhang, fortsätter han, och påpekar att man i Storbritannien
också diskuterat möjligheten att använda antiterrorlagarna för att jaga pedofiler.
Förhållandet mellan Island och Storbritannien är fortfarande spänt. Den isländska regeringen vände sig i början av 2009 till brittiska advokater för att undersöka möjligheten
att stämma Storbritannien. Regeringen kommer dock i stället att ge sitt stöd till de drabbade bankerna som också de planerar processer
mot de brittiska myndigheterna. n
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”Det var löjeväckande och ovanligt att använda mot ett vänligt
sinnat europeiskt land, att sätta en bank och centralbanken och
faktiskt det isländska finansiella systemet under samma
kategori som al Quaida och andra terroristorganisationer”

terroristorganisationer, säger Ingimar Ingason.
Frysningen väckte starka känslor också hos
många islänningar, och skarpa ord utväxlades
mellan isländska och brittiska ministrar under
hösten. Men även utomstående betraktare har
reagerat på britternas agerande.
– Det visar den flexibilitet som den här typen av maktbefogenheter ger. Man ska vara
försiktig när man ger särskilda befogenheter
eftersom man inte kan garantera att de kommer att användas på det sätt som riksdagen
har tänkt när de gavs, säger Iain Cameron,
professor i folkrätt vid Uppsala universitet.

Fokus Finansoron
eu-kommissionens förslag till regleringar på finansmarknaden
EU-kommissionen vill inrätta
ett system för tillsyn över de så
kallade kreditvärderingsinstituten (Credit rating agencies).
Enligt kommissionen bidrog
kreditvärderingsinstituten till
finanskrisen genom att de
underskattade risken för att
utgivarna av vissa mer komplicerade finansiella instrument
inte skulle kunna återbetala
sina skulder.
För att komma till rätta med
problemet vill EU bland annat
få till stånd en nationell tillsyn
över instituten. Enligt förordningen, artikel 20, ska de nationella tillsynsmyndigheterna få
tillgång till anteckningar från
värderingsinstitutens kommunikation med juridiska rådgivare, till exempel advokater.
EU-kommissionens förslag
om kreditvärderingsinstitut
sändes ut för så kallad konsultation sommaren 2008, och ett
förslag lades fram i november

samma år.
I april i år
godkände parlamentet och
rådet förslaget.
Enligt CCBE,
Rådet för
advokatsamfunden i EU,
strider förslaget
mot grundläggande principer
om skydd för
kommunikation.
Dessutom står
det i strid med
advokatens
tystnadsplikt
och hans lojalitetsplikt med klienten.
EU-kommissionen vill också
reglera så kallade alternativa
investeringsfonder genom ett
direktiv. Ett förslag om sådan
reglering kom i april i år, efter
konsultation i december 2008.
De alternativa investe-

Det rätta valet
Högsta kvalitet –
från tal till text

ringsfonderna – bland annat
hedgefonder och private equityfonder - hanterade mycket
stora tillgångar när finanskrisen
bröt ut. Regleringen av dessa
anses vara ett sätt att komma
till rätta med finanskrisens
orsaker.
Bland förslagen finns planer
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• Fodral

Philips erbjuder professionella,
kompletta dikteringslösningar
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på nationella tillsynsmyndigheter med långtgående
undersökningsbefogenheter
(artikel 41). Kommissionen vill
bland annat att tillsynsmyndigheterna vid behov ska få
tillgång till alla dokument om
en fond oavsett form, liksom
kopior av dessa. Tillsynsmyndigheterna ska också få rätt att
begära upplysningar från varje
person och vid behov kalla in
och fråga ut personer för att
inhämta upplysningar.
I samband med konsultationen kring kommissionens förslag uttryckte CCBE oro över
att kommissionen inte tagit
hänsyn till advokaters särskilda
ställning. Rätten att begära ut
dokument och begära upplysningar från alla berörda kan,
enligt CCBE, äventyra advokatsekretessen.
Förslaget har också fått kritik
från investerare och deras
organisationer.
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att man fortfarande under 2008 hade många
stora uppdrag som kommit in tidigare.
Men nu tycks krisen ha nått advokatbyråerna. Ett par stora advokatbyråer har sagt upp
jurister, och den allra största byrån Mannheimer Swartling har skurit ned på supportpersonalen. Enligt Advokatsamfundets medlemsstatistik har också antalet biträdande jurister på
de största advokatbyråerna, som ökat mycket
snabbt i många år, bromsat in kraftigt.
Under perioden 30 april 2006–30 april
2007 ökade antalet biträdande jurister vid de
tio största advokatbyråerna med 20 procent.
Året därefter var tillväxten 13 procent, och
2008–2009 blev de biträdande juristerna vid
dessa byråer 8 procent fler.

Advokatbyråerna
anställer allt färre
Lågkonjunkturen har nu drabbat Sverige fullt ut, något som också
börjar visa sig i tillväxten av biträdande jurister på de stora affärs
juridiska advokatbyråerna, som i stort sett stannat av.

E

nligt Konjunkturinstitutet försämras
läget i svensk ekonomi kraftigt i år.
Tillväxten bromsar enligt prognoserna in från 4,8 procent under 2008 till 0,9 procent under 2009, och 25 000 arbetstillfällen
försvinner fram till slutet av 2010.
Exakt hur lågkonjunkturen påverkar de
svenska advokatbyråerna är ännu lite tidigt att

säga. Under slutet av 2008 gick verksamheten
fortfarande bra på de stora advokatbyråerna,
med goda, om än lägre, vinster och fortsatt rekrytering av biträdande jurister och advokater.
I tidskriften Advokatens kartläggning i nummer 7 2008 pekade flera advokater på att advokatbyråernas konjunkturcykel är en aning
förskjuten i förhållande till näringslivets, och

Tendensen blir ännu tydligare vid en jämförelse av hur antalet biträdande jurister utvecklats under de första fyra månaderna respektive år. Perioden 1 januari–30 april 2007
växte antalet biträdande jurister vid de största
byråerna med 11 procent. 2008 var motsvarande siffra 4 procent och under de första fyra
månaderna 2009 endast 0,7 procent.
Eftersom en mycket stor del av alla biträdande jurister arbetar på de tio största byråerna (närmare hälften av dem under de senaste åren) märks samma trend i statistiken över
samtliga biträdande jurister, men skillnaderna är där mindre.
Tillväxten på de stora advokatbyråerna
minskar alltså, ett tecken på försiktighet och
kanske att antalet uppdrag inte ökar i samma
takt som tidigare.
I Sverige har krisen ännu inte lett till krav på
ny lagstiftning som kan påverka advokatrollen
och dess kärnvärden. Men som medlem i EU
kommer Sverige att påverkas av de föreslagna
nya reglerna för hedgefonder och kreditvärderingsinstitut.
Advokatsamfundets
generalsekreterare
Anne Ramberg följer utvecklingen noga.
– Det gäller att vara mycket uppmärksam på
att inte krav reses från lagstiftaren som kan
urholka oberoendet och advokatrollen, men
också att inte advokatbyråerna lockas att urholka kärnvärden på grund av de sämre tiderna. Tyvärr är den senare utvecklingen särskilt
tydlig i England, säger hon. n

Källor: finansoron
Webbplatser:
Brittiska finansdepartementet,
www.hm-treasury.gov.uk
CCBE, www.ccbe.org
EU-kommissionen,
ec.europa.eu
Islands ambassad,
www.iceland.org/se
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Konjunkturinstitutet,
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Legal Week,
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Hälsa är framgång.
Så vad sägs om en ovanligt
prisvärd försäkringslösning?

Nu har vi tagit fram en väldigt fördelaktig försäkringslösning för dig
som är medlem i Advokatsamfundet. Det handlar om Länsförsäkringars
avbrottsförsäkring, gruppsjukvårdsförsäkring och rehabiliteringsförsäkring till ett oslagbart pris – som du bara kan få genom oss på Willis.
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Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.
Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice
på 08-546 359 60 så får du veta mer.
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Debatt
Med anledning av valet till Europaparlamentet, att en ny kommission ska utses och det
svenska ordförandeskapet, har CCBE, Rådet för advokatsamfunden, i Europa publicerat ett
manifest. Organisationen uppmanar EU-politikerna att alltid se till att det finns en fungerande
koordination och överensstämmelse mellan olika delar inom rättsområdet. Särskilt betonas
vikten av balans mellan grundläggande rättigheter och andra politiska mål, som säkerhet.

Manifest från CCBE för
verklig rättvisa i Europa

2009

is a year of important institutional changes at European level, not least because the European
Parliament will be reconstituted after the
European elections on 4–7 June. Later in the
year, it will be the Commission’s turn to be
renewed, and it can be expected that it will
also reorganise its departments on that occasion, with the new Parliament exercising
an increasing degree of influence in this. July
2009 will also mark the start of the Swedish
Presidency of the Council, which has high on
its agenda the objective of defining the action programme – already called the ‘Stockholm Programme’ – for the next five years in
the area of freedom, security and justice.
The Council of Bars and Law Societies of
Europe (CCBE) which, through its members,
represents over 700 000 lawyers from the
European Union and European Economic
Area and beyond, is of course trying to
influence the direction of the EU’s principal
policies in the field of justice. It is in this
context that the CCBE published on 3 March
2009 a manifesto calling for ‘the right kind
of justice for Europe’.
The general aim of

the CCBE manifesto
is to ask EU decision-makers to ensure that
there is always a proper co-ordination and
coherence of policy in the justice sector,
with particular attention to striking the right
balance between fundamental rights and
other political priorities, such as security.
All CCBE proposals have as their aim to defend the fundamental legal principles upon
which democracy and the rule of law are based. The CCBE believes that these principles
are all at the heart of the European Union.
The CCBE manifesto is a four-point document. It calls on the EU:
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Firstly, to

establish a separate directorate general for justice (‘DG Justice’) at the
European Commission, which should have
responsibility only for justice – excluding
conflicting responsibilities such as security –
and deal with all matters of justice, and not
just some of them. Such DG should also have
an overall role for ensuring consistency and
coherence in European legislation;

Secondly, when defining the obligations to
report to public authorities (eg in the fight
against terrorism or in financial regulation),
to guarantee the right of a client to consult
a lawyer in full confidence as a fundamental
element of the administration of justice and
of rule of law;
Thirdly, to protect the procedural rights
of suspects and defendants in criminal proceedings in all Member States and to make
every effort to develop without further delay
common minimum standards for all Member States, and thus correct the imbalance
which currently exists at the European level
between the rights of the prosecution and
the rights of the defence; and
Fourthly, to strike the right balance between liberty and security in legislation
against terrorism and organised crime. An
example of the balance not being struck
appropriately can be found in the failure to
introduce minimum procedural safeguards,
as mentioned above, despite the prior introduction of the European Arrest Warrant to
speed extradition.
Some of the CCBE’s issues are gaining attention. The idea of a DG Justice is now
being discussed and promoted by other influential actors in the Brussels scene. At the

end of the day, it will be for the European
Commission to decide, but there are already
encouraging signs of re-organisation within
the structure of the existing DG for Justice,
Freedom and Security.
The definition at EU level of minimum
procedural safeguards in criminal proceedings is also gaining momentum, thanks to
the impulse given by the future Swedish Presidency to revive this objective, focusing as
a start on linguistic assistance for suspects
and defendants in cross-border cases. The
CCBE understands that there may be a pragmatic step-by-step approach adopted, rather
than going for an ensemble of non-separable
rights (which the CCBE would prefer). But it
is a reassurance that the intention is to work
from a pre-defined package of rights, which
should help avoid some rights being left out.
By focusing on the rule of law and
fundamental rights, the CCBE manifesto is
sending the message to EU decision-makers
that they are missing an important part of
the picture when they consider lawyers,
as they currently tend to do, merely as
another category of service provider rather
than as an essential actor of justice. There
are more and more studies, policy papers
and other documents issued by national
and supranational organisations, such as
the European Union, which look narrowly
at lawyers and the whole European legal
profession as just another market player
with special anti-competitive privileges,
without taking into consideration the
most important role of the profession - to
speak up in maintaining the rule of law in a
democratic society. Hopefully, the CCBE’s
message will now be heard. n
Anne Birgitte Gammeljord,
president i CCBE
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Debatt

Tiden som värdemätare

S
Debattör:
Johan Wiklund,
advokat

30

kall en marknad fungera på
sikt måste köpare och säljare
anse att det är balans mellan
varans eller tjänstens pris och dess
upplevda värde. Om så ej är fallet
kommer köpare och/eller säljare att
förändra sitt beteende tills denna balans uppstår.
Under industrins och handelns
utveckling har fokus legat på att
ta betalt för produkter. När hantverkarna anställde arbetare och
industrialismen växte fram kom
tidsstudiemännen. Arbetsmomenten
vid det löpande bandet var ensartade
och kunde oftast utföras av vem som
helst efter någon dags introduktion.
Arbetsmomenten bröts ned på
sekundnivå och stämpelur infördes –
allt för att få en så effektiv produktion
som möjligt.
Detta synsätt har spritt sig till att
även omfatta tjänsteföretag och i
dag tillämpar de flesta tjänsteföretag
tidsredovisning. Digitaliseringen av
våra kontor har gjort det möjligt att i
detalj övervaka hur mycket tid varje
medarbetare lägger ned på varje
åtgärd. I branscher där tjänsterna
är likartade från den ena kunden till
den andra och där olika medarbetare
utför tjänsten på ett mer eller mindre
standardiserat sätt, lämpar sig tidsbaserad debitering väl.
Emellertid har fokuseringen på
använd tid spritt sig till branscher
där detta sätt att mäta effektivitet är
direkt vilseledande både för kunden och för den som utför tjänsten.
Tänk på forskaren som får en ”flash
of genious” under en bråkdel av en
sekund eller konstnären som under

ett par minuter gör några streck på
sin duk och skapar konsthistoria.
Ingen skulle väl komma på tanken
att prissätta en Picassomålning efter
den tid som gått åt att måla. Mängden
nedlagd tid är fullkomligt ointressant
– det är resultatet som räknas. I vissa
branscher, exempelvis bland advokater och på privata läkarmottagningar,
förekommer i viss mån tjänster som
utförs på i stort sett samma sätt av
vilken person som helst med adekvat
utbildning. Emellertid förekommer
också många moment där graden av
artisteri och kreativitet har avgörande
betydelse för tjänstens värde. Ett
skickligt förhandlingsutspel kan göra
en oändlig skillnad i utfallet. Kunskapen om hur samma sak lösts på annat
håll kan vara unik och mycket värdefull. Samtidigt kan dagar av funderande utmynna i intet. Att använda
tiden som värdemätare i sådana fall
premierar den som arbetar långsamt
och straffar den som arbetar smart
och kreativt.
Ytterligare en aspekt är att intellektuellt arbete inte bara utförs på
arbetstid. Kreativa problemlösningar
uppstår nog oftare i motionsspåret än
på kontoret. Hur mäter vi sådan tid?
Varför envisas vi då med att använda tiden som värdemätare? Svaret
på frågan är nog att det är det enda
som är mätbart. Andra moment är
subjektiva.
Inom vissa yrkesgrupper, exempelvis advokater och läkare, är det
vanligt förekommande att andra än
den som åtnjutit tjänsten svarar för
bedömningen av skäligheten och

betalningen. I dessa fall har den
utomstående bedömaren endast en
vag uppfattning om de subjektiva
komponenternas värde samtidigt
som denne upplever att någon sorts
absolut rättvisa uppnåtts så snart
antalet tidsenheter blivit känt. Nästan
undantagslöst tillämpas dessutom en
enhetlig prissättning per tidsenhet
vilket medför att en nyutexaminerad
person erhåller samma ersättning per
tidsenhet som en person med trettio
års erfarenhet. Det säger sig självt att
resultatet av sådan prissättning blir
mer fel än rätt.
I dag tenderar kvalificerade yrkesgrupper alltmer att lämna tiden
som debiteringsnorm. Mängder med
andra metoder har introducerats.
Fasta priser blir allt vanligare liksom
olika varianter av vinstdelningsavtal.
I exempelvis Tyskland är det vanligt
att advokater betingar sig arvode
motsvarande en kvotdel av det omtvistade beloppet. Om målet förloras
ersätts de med hälften av kvotdelen.
Det finns givetvis nackdelar även
med sådana system. Det finns inga
färdiga standardförslag som löser
problematiken med prissättningen av
kvalificerade intellektuella tjänster.
Att använda använd tid som enda
mått på värdet är emellertid direkt
oriktigt både mot tjänsteutövaren och
kunden och nedvärderar värdet av
kvalificerat intellektuellt arbete till en
dussintjänst. Det är tjänstens resultat,
svårighetsgrad och ekonomiska värde
som skall styra prissättningen. Vid
en samlad bedömning av prisets skälighet väger antalet använda timmar
mycket lätt. n
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Debatt

Replik: Svar på öppet brev

Försäkringsbolagen värnar
rättssäkerheten för de skadelidande

F

örsäkringsbolagen arbetar aktivt för att värna rättssäkerheten för de skadelidande, bland
annat genom att i ökad omfattning
svara för ombudskostnader i skaderegleringen.
Skadeståndskollegiet påstår i ett
öppet brev till vd:ar i trafikförsäkringsbolagen att utvecklingen är
negativ när det gäller försäkringsbolagens inställning till de skadelidandes rättssäkerhet.
Påståendet stämmer inte. Som
Skadeståndskollegiet framhåller så
svarar If och Folksam för den skadelidandes ombudskostnader i skaderegleringen. Trygg-Hansa och Länsförsäkringar värnar rättssäkerheten för
de skadelidande bland annat genom
att bolagens utgifter för ombudskostnader har ökat under senare år. Trafikförsäkringsföreningens utgifter för
ombudskostnader ligger på en stabil
nivå. Sammantaget ger detta en tydlig
bild av att försäkringsbranschen inte
har ändrat sitt förhållningssätt vad
gäller utlägg för ombudskostnader
på det sätt som Skadeståndskollegiet
påstår.
Skadeståndskollegiet hävdar
dessutom att försäkringsbolagen är
motparter till de skadade. Vi tycker
det är beklagligt – och kontraproduktivt – att företrädare för advokatkåren
på detta sätt vill bygga upp motsättningar mellan försäkringsbolagen
och deras kunder. Visst kan bolag och
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Debattörer:
Christina
Lindenius, vd,
och Johan
Lundström,
chefsjurist,
Sveriges försäkringsförbund

Det öppna brevet publicerades
i Advokaten nr 3
2009

skadelidande ha olika syn på händelseförlopp och orsak och verkan.
Men det är viktigt att understryka
att avtalsförhållandet mellan den
enskilde försäkringstagaren och det
försäkringsbolag som han eller hon
väljer ofta är långvarigt. Därför ligger
det alltid i bolagets intresse att värna
relationen genom snabb och korrekt
behandling. Ett sådant kundintresse
gäller även för den grupp skadelidande som inte är kunder i det
berörda bolaget. Snabb och korrekt
behandling följer också entydigt av
bolagens krav på att verksamheten
ska bedrivas försäkringsmässigt.
Personskadereglering innehåller
många olika delar som sammantaget
innebär att kraven på rättssäkerhet
är högt ställda. Försäkringsförbundet
har för sina medlemmar enats om
bland annat följande. Försäkringsbolaget ska lämna aktiv service och
utredningen ska utföras så snabbt
som möjligt. Kunden ska på ett enkelt
och lättfattligt sätt informeras om
sina rättigheter och skyldigheter liksom om bolagets åtgärder och beslut.
Bolaget ska i samarbete med kunden
säkra att utredningen blir så fullständig som möjligt. Om ett skadeärende
fördröjs är det viktigt att bolaget upplyser kunden om anledningen. Handläggningen ska ske smidigt och med
lyhördhet för kundens individuella
förhållanden.

Att personskaderegleringen även
framöver kommer att tydligt präglas
av god rättssäkerhet för enskilda
omfattas av Trafikförsäkringsutredningens uppdrag. Utredningen ska
i sitt arbete lägga särskild vikt vid
att skyddet för dem som drabbas av
trafikskador inte försämras vid en
trafikförsäkringsreform. Reglerna
ska utformas så att tillämpningen i
enskilda ärenden kännetecknas av
bland annat objektivitet, god service,
likformighet och rättssäkerhet. Höga
krav ska ställas på att systemet är
överblickbart och begripligt för den
enskilde. Försäkringsbranschen ger
utredningen allt det stöd, underlag
och expertis som behövs för en bra
trafikförsäkringsreform.
Sammantaget är rättssäkerheten
för de skadelidande en fråga av
mycket stor vikt för försäkringsbolagen. Snabb och korrekt skadereglering är ett självklart sätt för
försäkringsbranschen att bemöta och
behålla kunder. Den är dessutom en
central beståndsdel för att bolagen
ska kunna sägas bedriva sin verksamhet på ett försäkringsmässigt sätt och
enligt god försäkringsstandard. Alla
inblandade vinner på att fokusera
på och samarbeta mot det mål som
är gemensamt för personskaderegleringen, nämligen att den skadelidande så snabbt som möjligt får rätt
ersättning enligt försäkringen och
tillämpliga lagregler. n
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Debatt

Vem granskar JO?
Debattör:
Lars Nydell,
advokat

I

tidskriften Advokaten har publicerats en stort uppslagen artikel
om 200-åringen JO. Jubilaren som
lyckats hänga med så länge är att gratulera.
Debatten riskerar att bli ensidig
genom denna hyllningskör, och de
mörka sidorna om JO kommer inte
till tals.
För en rättsstat som Sverige är det
anmärkningsvärt att riksdagen skapat
en institution med lösa regler och
utan formbundet system. JO har som
enda myndighet i landet en diskretionär prövningsrätt, det vill säga vem
eller vad som skall prövas sker efter
JO:s gottfinnande. Möjlighet till överklaganden av JO:s beslut saknas.
För den medborgare som insänder
en JO-anmälan i tron att hans ärende
noggrant skall beaktas blir besvikelsen total när JO skriver av hans
anmälan – föranleder ingen åtgärd.
Av de 6 000 inkomna anmälningarna
avskrivs de flesta utan utredning. JO
skriver av fall där den enskilde nekas att utfå allmänna handlingar och
upprepade lagbrott vid annan myndighet genom stora lån till privatper-

soner. JO skriver av med lika stor iver
när anmälan innehåller uppgifter om
att en myndighet inte bryr sig om
jävsregler vid myndighetsutövning.
Konstitutionsutskottet är huvudman för JO. Detta riksdagsutskott har
i dess historia visat föga intresse för
denna uppgift. Utskottets ordförande
engagerade sig en gång på åttiotalet
när förre chefs-JO Per Nilssons affärer
uppmärksammades.
Vad som här beskrives är faran
med en myndighet som saknar regler
och beslut tagna efter fritt skön. Riksdagens uppgift till JO med kontroll
över myndigheternas laglydnad har
inte prioritet. I stället har spektakulära mediehändelser efter en anmälan
tagits upp av JO. JO:s tolkning av
instruktionen med granskning av
laglydnad fokuseras på de kontrollbesök han gör hos olika myndigheter.
Om den enskilde anmälaren känner
att han som medborgare vill anmäla
till JO ett lagbrott vid en myndighet
kommer han inte få någon framgång.
Rättsäkerheten med författningsfrågorna har saknats i debatten om
JO. Behovet av att riksdagen överser
med JO-instruktionen och skapar

fasta regler för verksamheten. Att ett
antal personer förordnade av riksdagen beslutar efter eget gottfinnande
kan aldrig accepteras. Beslut som inte
kan överklagas. I Sverige förekommer
därför myndighetspersoner som har
en straffrättslig immunitet. Om övergrepp sker kan konstitutionsutskottet på eget initiativ begära att saken
anmäls till åtal vilket inte förekommit
under de senaste 100 åren.
Bilden av JO bör tillrättaläggas. Det
finns åtskillig anledning att rikta kritiken mot bristen av granskning av JO
och bristen på regler för verksamheten. Det finns också åtskillig anledning att rikta kritik mot konstitutionsutskottets ordförande för att utskottet
varit för passivt. Åtskilligt talar för
att JO är en värdefull institution för
landet och invånarna. JO har också
fått efterföljare i ett stort antal länder.
Men kritiken mot JO i dess nuvarande
förhållanden är växande. Åtskilligt
finns också att invända mot partiernas rekrytering av JO. Det är nödvändigt att JO:s arbete förskjuts mot
den verksamhet som drivs i landets
domstolar. n

S l utstenen - d e n le d a nd e a vve ck l i n g s t jän s t en s edan 1 9 9 2

Sälj det vilande bolaget
till oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta åtta till tio månader på
utskiftningen. Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på vår webbplats.
Falun 023-79 23 00
Malmö 040-720 20
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Stockholm 08-23 41 15
Göteborg 031-17 12 25

E-post:
info@standardbolag.se
Hemsida: www.standardbolag.se
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Debatt
Replik Svar till Anne Ramberg angående ledaren i Advokaten Nr 4 2009

”Vår syn på journalistik möts aldrig”

J

ag är ansvarig utgivare och
tar således det fulla juridiska
ansvaret för de ”uppdiktade
skandalerna”, det ”lösa pratet” och
”sensationerna” som enligt Advokatsamfundets generalsekreterare
förekommer i Realtid.se, den av mig
grundade affärssajten som Anne
Ramberg uppenbarligen själv läser
dagligen, av hennes ledare i Advokaten nr 4 2009 att döma (”kommentarer som dagligen okontrollerat framförs på Realtid.se:s chattsida”).
Att Anne Ramberg läser oss är vi
glada för då hon utgör en god representant för den kräsna läsarkrets vi
försöker nå med vår journalistik.
Anne Ramberg har i ledaren med
rubriken ”Yttrande- och tryckfriheten
måste finna former utan att enskilda
kränks” resonerat kring tryck- och
yttrandefriheten i ett modernt
mediesamhälle med internet som
nyhetsdrivande medium. Bortsett
från själva inledningen utgör ledaren
häpnadsväckande läsning.
Utöver Realtid.se, som omnämns
sida upp och sida ner, nämns som
enda andra medium i sammanhanget
en tidning som tydligen hette Fäderneslandet och, enligt Anne Ramberg,
kom ut under mellankrigstiden.
Det är nästan så att man får lust att
ställa sig upp och ropa: ”Kränkning

Debattör:
Jonas WiwenNilsson, vd och
ansvarig utgivare, Realtid.se

av den enskilde!”. ”Missbruk av det
fria ordet!”. Men främst får det en att
undra lite stilla över ledarens verkliga
bevekelsegrunder.
Jag ser inga som helst skäl att
bemöta Anne Rambergs elitistiska,
snobbiga – försök till intellektualiserade – påhopp, men vill för sakens
skull ändå nämna, när nu Anne Ramberg påpassligt nog valt att inte göra
det, att sedan Realtid.se startades för
drygt 4,5 år sedan har vi aldrig blivit
fällda, eller för den del prickade, för
något, i någon instans.
konstaterar dock
helt korrekt att många av våra läsare
är advokater och biträdande jurister,
Advokatens läsarkrets med andra
ord. Detta är vi stolta över; ni är en
krävande läsarkrets. Ont om tid, välutbildade, sakkunniga. Precision och
formulering utgör kärnan i ert yrkesutövande. Enbart ni, var och en för
sig, vet varför ni läser oss. Eller inte
läser oss.
Enligt Anne Ramberg är ert förmodade intresse att ”sajten i fråga
nästan dagligen skriver om advokatbranschen och därvid förmedlar
skvaller och inte sällan missvisande sådan”. Utöver att det utgör en
märklig syn på Advokatsamfundets
medlemmar, är det nog att göra det

Anne Ramberg

lite för enkelt för sig. Min övertygelse
är att våra läsare, jurister och andra,
ställer oändligt mycket högre krav.
Än mer så i ett massmedialt samhälle
där konkurrensen om läsarnas – er
– tid är internationell lika väl som
nationell, global lika väl som lokal.
Allt gratis, och ”ett klick bort” som
det heter.
Jag kan dock nöjt konstatera följande: När personer, likt Anne Ramberg,
utgörandes ett etablissemang blir
upprörda – Upprörda! – och känner
sig föranledda att gå till angrepp
med sirliga von oben-resonemang i
ordalag som ”dålig smak”, ”missbruk
av det fria ordet”, och ve och fasa:
”pekuniära intressen”, och kontrasterar detta med högtravande dravel om
”den seriösa journalistiken, ”upplysning och analys”, ja då har vi som
tidning träffat helt rätt.
Och ni kan vara lugna. Redan i
ledarens första mening står det klart
att Anne Ramberg och Realtid.se:s
syn på journalistik aldrig kommer att
mötas. Jag, å min sida, kan tänka mig
få mer skadliga saker för ett samhälle
än en tredje, granskande, statsmakt
vars devis är ”tala är silver, tiga är
guld”.
Anne Ramberg: Publish and be
damned, med Lord Wellingtons
bevingade ord. n

Replik Anne Ramberg svarar

”En ansvarsfull mediedebatt behöver
inte oseriösa publikationer”

W

iwen-Nilsson är arg. Men, hans
ilska är inte befogad. Kritiken
mot Realtid.se tar sikte på tidningens ansvarslösa förhållningssätt till den
publicistiska uppgiften. Detta illustreras
bland annat av den namnpublicering som, i
strid med gängse pressetiska regler, Realtid.
se regelmässigt hänger sig åt. Ett av de senare exemplen är ”uthängningen” av en ung
flicka, tillika dotter till en känd industriledare. Lögnaktig nyhetsförmedling hör även
till bilden.

Advokaten Nr 5 • 2009

När Wiwen-Nilsson framhåller att Realtid.
se inte blivit prickad beror detta, vilket
också framgår av min ledare, på att nättidningen inte är underkastad PO:s och PON:s
tillsyn. Om så hade varit fallet hade Realtid
givetvis blivit fälld, inte en utan många
gånger. Wiwen-Nilsson glömde bort att Realtid.se nyligen anmälts till Justitiekanslern för
grovt förtal av VD:n för ett börsföretag, som
på Realtid.se med namn och bild felaktigt
utpekats som skyldig till sexuella trakasserier på sin förra arbetsplats. Det ska bli in-

tressant att se om JK finner att publiceringen
faller under allmänt åtal. När således den (o)
ansvarige utgivaren påstår att han tar ansvar
för vad Realtid.se publicerar är detta grovt
missvisande. Den ansvarsfulla mediedebatten och den fria åsiktförmedlingen behöver
inte den typ av oseriösa övertramp som
Realtid.se gjort sig skyldig till. n



Anne Ramberg,
generalsekreterare Advokatsamfundet
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Aktuellt

ECBA:s vårkonferens i Madrid 2009
I slutet av april hölls en lärorik ECBA-konferens i Madrid. Försvars
advokaten Bertil Dahl från Norrköping deltog i mötet.
Av Bertil dahl, advokat

nad. Man har fler planerade kontakter med
det svenska justitiedepartementet enligt vad
ECBA:s ordförande Holger Matt, advokat i
Frankfurt, berättade i Madrid.
Mötet i Madrid

i Sverige grips efter beslut i annat medlemsland. Säkert kommer vi också att medverka
när svensk myndighet tar beslut om egna klienter som befinner sig i annat EU-land.
Organisationen

ECBA består av ett stort antal försvarsadvokater som träffas regelbundet och som därför
bildar ett nätverk som ger viss access till kunskap om straffrätten i ett annat EU-land när
en försvarare behöver utreda det. Det finns

Svensk rätt

Vi har i gällande svensk rätt
På mötet i Madrid deltog advokater från 20 länder.
bland annat 2003 års lag om
europeisk
arresteringsorder
som innebär att svenska myndigheter i prinen omfattande hemsida öppen för alla på
cip utan egen sakprövning har att följa häktwww.ecba.org. På vårkonferensen i Madrid
ningsbeslut som tagits av annat medlemsland.
var vi ett 80-tal advokater från 20 länder av
Mer är tydligen på väg i flera omgångar. Det
EU:s 27 medlemsländer. Arbetet sker ideellt
har sitt ursprung i ett EU-rådsbeslut i Tamsom ofta inom advokatorganisationer. Engelmerfors 1999 om ömsesidigt erkännande av
ska är lingua franca även inom ECBA.
domar med mera. Det samarbetet ska utgöra
Remissorgan åt EU:s ministerråd
en hörnsten i samarbetet mellan medlemsstaEU:s ministerråd har funnit att ECBA bör vara
terna i EU.
med som expert- och remissorgan i arbetet
Det har under de senaste tio åren kommit
med harmonisering av straffprocessrätten likbeslut från ministerrådet som sedan successom man använder de nationella polisväsensivt implementeras i medlemsländernas lagar.
dena, åklagarna och domstolarna. NaturligtMan talar till och med om en European Evivis har de nationella advokatsamfunden och
dence Warrant för straffprocessen. Med detCCBE liknande roller.
ta har vi svenska försvarare att leva. Vi komECBA är sålunda inbjudet att delta vid
mer att få förordnanden som försvarare för
den svenska regeringens konferens i juli måden svenska delen av förfaranden när någon
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Som så ofta är fallet upplevde jag att det var
ytterst stimulerande för mig att i Madrid träffa kolleger från andra länder. De komparativa resonemangen leder överraskande ofta till
observationer av likheterna i vår vardag som
jurister, trots stora formella skillnader. Konferensen pågick ett par mycket intensiva dygn
där jag träffade kolleger och resonerade om
både stort och smått om våra yrkesroller. Roligt hade vi och vänskaper uppstod.
En bärande erfarenhet är att vi alla försvarare bär samma kärnvärden om
vår roll i straffprocessen. Det gällde mig som svensk, våra engelska
kolleger liksom advokater från
Litauen, Tjeckien, Slovakien och
de stora länderna i EU som Polen,
Tyskland, Frankrike, Spanien och
Italien. Trots den stora skillnaden
i den nära historian och de helt
olika rättshistoriska rötterna talade vi om rättvis rättegång, bevisfrågor, försvararens roll med
mera på samma sätt som vi brukar på svenska advokatmöten.
En engelsk kollega berättade
exempelvis om ett helt aktuellt
fall av resning för en klient som
fälldes till livstids fängelse för 27
år sedan. Samme advokat var försvarare även då för en klient som
erkände brott med ganska stor
precision i berättelserna. Men försvararen
tvivlade. Han kunde nu äntligen med hjälp av
DNA få klienten utesluten som gärningsman.
Kollegan menade att den klienten dels var begåvad nog att tolka polisens frågor så att dessa
oavsiktligt kom att kontaminera den förhördes berättelse och dels att han var en ”patologisk lögnare”. Det kändes inte långsökt för mig
att jämföra vad jag läst i svenska massmedier
om fallet Thomas Quick. Det fanns fler berättelser. Likheterna i våra arbetsuppgifter och
våra professionella problem var påfallande.
ECBA:s framtid

ECBA har tidigare inte haft någon svensk
medlem och intresset var mycket stort av att
få fler från vårt samfund. De försvararkolleAdvokaten Nr 5 • 2009
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ECBA – European Criminal Bars Association –
bildades 1998 som en konsekvens av EU:s arbete att harmonisera straffprocessen mellan
medlemsländerna. Man har ju kommit en god
bit på den vägen vad gäller samarbetet mellan
åklagare och polis och då finns det naturligtvis advokater som från ett försvararperspektiv vill värna medborgarnas fundamentala rättigheter och utveckla safeguards för att dessa
byggs in i staternas system för samarbetet.
Därför bildades ECBA som är partner till den
äldre eruopeiska advokatorganisationen CCBE.
Det visar sig att ECBA:s mål är
särskilt intressant för en svensk
advokat just i år när Sverige blir
ordförandeland. Det svenska
justitiedepartementet planerar
initiativ under det svenska ordförandeskapet för att främja att
staterna inför ”Procedural safeguards in the criminal process
of law”. Bland annat kommer
regeringen att i juli månad hålla en konferens i Stockholm för
beredning av den frågan. ECBA
är inbjuden att medverka.

Aktuellt
gier vi har i Sverige borde kunna bli kollektiva medlemmar om intresse finns hos svenska
försvarsadvokater.
ECBA har bland sina målformuleringar:
To highlight shortcomings in European or national legislation compared to the best practice
and fundemental rights standards.
Providing a forum for exchange of criminal
defence information of practical importance.
Establishing a network of contacts to provide
mutual assistance for defence practitioners.
Sådana ambitioner var inte svåra att dela.
Som exempel har jag själv nyligen haft att
överväga frågan om dubbel straffbarhet i ett
ärende. Då var jag hänvisad till den utredning
åklagaren tog fram. Nog skulle jag känna mig
mer tillfreds om jag kollat samma fråga med
en kollega i det landet innan jag överlämnat
målet. Frågan om det förekommer dubbel
straffbarhet för den aktuella gärningen måste
rimligen utredas både utifrån lagtext och rättspraxis med mera.
Jag tror också att vi advokater känner svenska straffprocessens shortcomings … compared to the best practice and fundamental rights
standards. Dessvärre är Sverige inte bäst. Till

DUBAI +200 %

TOKYO +150 %

ECBA:s program i denna del hör att medverka
till att misstänkta får en egen försvarare tidigare – pretrial – i fler fall och med rätt för försvararen till större insyn i stora förundersökningar.
Det är ingen nyhet att vi ibland har väldigt
långa häktningstider i Sverige och en isolering av den misstänkte som kan ifrågasättas.
Men jag blev smått generad när jag hörde hur
advokater i andra länder kräver fram mer utredningsmaterial av åklagaren för att kunna
ta ställning till hur bevisläget utvecklas i
förundersökningen. Jag har ofta varit alltför passiv under den stränga
förundersökningssekretess vi har i
Sverige. Så passiv att man kunnat
ifrågasätta om min klient fått sina
fundamental rights tillräckligt
tillgodosedda.

krav måste leda till en förstärkning av försvararens roll i straffprocessen. Det är en strävan
som ECBA i sig är ett uttryck för och som jag
hade lätt att känna sympati för. Även på den
punkten tror jag vi i Sverige har mycket att lära
av hur man i de skilda länderna ser på advokatens roll.
I alla våra länder handlar det naturligtvis
om att staterna måste se fördelen med fria
försvarare som med kraft och engagemang
kan gå in för sitt uppdrag. Flera talade om den
viktiga balansen mellan rättens aktörer för
att nå inte bara fair trial utan också sakligt
riktiga domar i brottmål. ECBA:s strävan i
detta avseende är naturligtvis högaktuellt
även i Sverige. Kollegerna i Madrid höjde ögonbrynen när jag berättade
om timkostnadsnormen 1 104
kronor. n

Yrkesrollen
förändras

På programmet i Madrid
stod också vår yrkesroll
som försvarare och hur
den förändras. Här framfördes att rättssamhällets

HELSINKI +199 %

NEW YORK +120%

Bertil Dahl

SHANGHAI +190 %

MOSKVA +170 %

BANGKOK +120 %

(Juridiska texter på världens alla språk)

Semantix har ett heltäckande tjänsteutbud inom
översättning och tolkning.
Kvalitet, sekretess och snabb service.
Översättning tel. 077-440 05 50 Tolkning tel. 0770-457 400 (dygnet runt)

info@semantix.se

www.semantix.se
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Månadens advokat Elisabeth Hoffnell

”Jag skrev redan som liten
att jag ska bli ’avokat’”
Elisabeth Hoffnell, 30, har i hela sitt
unga liv drömt om att bli advokat.
I januari gick drömmen i uppfyllelse
när hon blev ledamot i Advokatsamfundet.
Hur trivs du på arbetet?
– Väldigt bra! Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Min passion för juridik väcktes tidigt
och den blir starkare hela tiden.
Hur tidigt vaknade intresset?
− Redan innan jag kunde stava. Jag skrev i
”Mina vänner-böckerna” när jag var liten att jag
ska bli ”avokat”. Tror att det mer berodde på att
min pappa var domare än den amerikanska tvserien L.A. Law, som min familj befarade.
Några år senare är du advokat, vad betyder det för dig?
− Att jag har uppnått en milstolpe. För mina
36

befintliga klienter betyder det kanske inte så
mycket att jag nu är advokat, men i nya kundkontakter är advokattiteln en stor hjälp och
en kvalitetsgaranti som inger förtroende, ungefär som den vita läkarrocken.
Vad är bäst och sämst med att vara
advokat?
– Bäst är kontakten med duktiga människor samt yrkets breda möjligheter; man kan
i mångt och mycket inrikta sitt arbete mot de
branscher och företag som intresserar en. Jag
vet inte riktigt vad som är sämst, men ibland
är det förstås väldigt mycket att göra och pressen att alltid leverera på topp är en ständig
utmaning.
Var arbetar du och vad gör du?
– Jag arbetar sedan tre och ett halvt år som
affärsjurist på advokatfirman Lindahl i Stockholm och ingår i TIME-gruppen. Jag sysslar

främst med IT-rätt, medierätt och life sciences
(läkemedel och bioteknik, reds anm.)
Du är nyss hemma från London, vad
gjorde du där?
− Jag var utlånad till en större internationell
advokatbyrå och arbetade med medierätt och
life sciences. Som affärsjurist arbetar man i dag
i en internationell miljö så detta var ett sätt för
mig att knyta kontakter och få erfarenheter.
Det var intressant och spännande att komma
nära den angloamerikanska juridiken.
Vad tycker du om jävsinvändningen i Pirate Bay-målet?
− Å ena sidan var det bra att ett så pass komplicerat mål avgjordes av en domare med gedigna kunskaper inom upphovsrätt. Även domare måste ha möjlighet att underhålla och
utveckla sina kunskaper genom att medverka
i föreningar och nätverk. Mot bakgrund av målets betydelse var det dock olyckligt att jävsfrågan inte prövades tidigare.
Du arbetar även med underhållningsjuridik. Någon artist eller idrottare du
skulle vilja representera?
− Jag tycker att Carolina Klüft är en fantastisk tjej och någon som jag gärna företräder;
förresten varför inte hela friidrottslandslaget?
Sedan vore det kul att leverera juridiken den
dag Sverige står som värd för ett OS eller Eurovision Song Contest.
Hur viktig är idrotten för dig?
− Mycket betydelsefull. Jag springer flera
gånger i veckan och för mig är en stark fysik
nödvändig för att kunna prestera bra på jobbet. Vi var 15 medarbetare här på byrån som
var över och sprang New York Marathon i
fjol. Kanonkul! Som gammal idrottstjej (badminton, volleyboll) vet jag hur viktigt det är
att sätta mål, små som stora, för att utvecklas.
Det har jag gjort i min karriär och tycker att
jag rört mig i rätt riktning.
Vad har du haft för förebilder inom
juridiken?
– De har växlat genom åren. När jag läste
juridik var det ett par lärare, när jag satt ting
i Lund var det några rådmän. På min nuvarande arbetsplats har jag flera goda förebilder;
både män och kvinnor, chefer och kolleger.
De har gett mig utrymme och hjälpt mig att
växa i yrket.
Vad inspirerar dig?
– Engagemang och människor som vågar gå
sin egen väg. Till exempel de som hoppar av
tunga poster för att starta egna företag. Vi har
alla fått olika talanger. Jag beundrar människor som försöker utveckla sina gåvor.
Vad gör du om fem år?
− Då jobbar jag säkert som affärsjurist, förhoppningsvis med mer kunskap, erfarenhet
PER JOHANSSON
och vishet. 
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Vinjett

Aktuellt
BRIS prisar arbete för
unga brottsoffer
Socionomen Ann Hellströmer,
har tilldelats BRIS-priset 2009.
Hon tog år 2000 initiativet till
att starta det första stödcentret för unga brottsoffer i Sverige. I dag finns stödcentrum i
många svenska kommuner.
BRIS-priset delas ut vartannat år av organisationen
Barnens rätt i samhället. Bland
tidigare pristagare finns drottning Silvia och Astrid Lindgren.
Priset består av en staty i
brons, gjord av skulptrisen Big
Almström.

Åberg ny lagman i
Länsrätten i Göteborg
Margareta Åberg blir ny lagman i Länsrätten i Göteborg.
Margareta Åberg är sedan
2007 kammarrättspresident i
Kammarrätten i Sundsvall.
Hon är också ordförande i
Överklagandenämnden för
nämndemannauppdrag och
ledamot i Domarnämnden, och
särskild utredare i 2008 års

Kameraövervakningsutredning.
Dessutom är hon medlem i
nätverket Hilda.
Margareta Åberg tillträder
den 1 september 2009.

Advokatgolfen/
Odylgolfen 2009
Årets advokatgolf med odylgolfen spelas på Fribergs
Golfklubb, utanför Stockholm,
den 28 och 29 augusti.
Mer information finns efter
inloggning på Advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se/advokatgolfen

60 …

… seminarier, minst, kommer att hållas om brottslighet och brottsförebyggande under tre dagar i juni. Den 22–24 juni hålls det årliga symposiet The Stockholm Criminology Symposium. Dessutom
utdelas priset Stockholm Prize in Criminology 2009. Priset delas
i år mellan professorerna John Hagan, Northwestern University in
Illinois, och Raúl Zaffaroni, Buenos Aires, som båda forskar kring
och arbetar med folkmord och hur dessa kan förebyggas.

Det kan löna sig

Foldrar om skadestånd
Kronofogden har tagit fram
foldrar där en vänder sig till
målsäganden och den andra
vänder sig till gärningsmannen.
Meningen med dessa foldrar är
att båda parter på ett enkelt
sätt ska få information om hur
de ska bära sig åt i sina olika
situationer.
Foldrarna går att beställa
på Kronofogdens webbplats,
www.kronofogden.se .
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Låt oss hjälpa dig
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Bolagsstiftarna är ett nischat och väletablerat företag inom bolagsjuridik.
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Aktuellt

Advokaten Anna Lööv
ser många fördelar med
att driva egen advokatbyrå. En bättre kontroll
på arbetssituationen till
exempel.

hildary

Att gå från en stor advokatbyrå
mot egen verksamhet kräver
eftertanke och planering. Men
advokat Anna Lööv, som tog
steget för två och ett halvt år
sedan, tycker att hon fått bättre
balans i livet och mer arbetsglädje som egenföretagare.
Anna Lööv gästade maj månads Hil
daryträff i Stockholm och talade på
temat ”Att gå från anställd advokat till
att driva egen byrå – så blev drömmen
verklighet!”.
Anna Lööv var tidigare anställd på
White & Case men startade den egna
affärsjuridiska advokatbyrån Kompass Advokat år 2006. Grunden var
en dröm som fick konkreta former när
Anna Lööv började fundera över sina
mål och värderingar i livet.
– Jag tror att det är viktigt att någon
gång ibland fundera på sina drömmar
och ge dem möjligheten att komma
fram, sa hon till de kvinnliga juristerna på lunchmötet.
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Det är inte alltid lätt eller smärtfritt
att göra det, konstaterade Anna Lööv.
Men när den processen var avslutad
hade det också klarnat vad hon ville.
Strålkastarljuset föll på att starta eget.
Men skulle hon våga?
Hon fick värdera sina erfarenheter och kontakter och fråga sig varför
klienterna just skulle välja henne. Till
hjälp tog hon kloka vänner och professionella coacher som hjälpte henne
att hitta de svar hon redan hade inom
sig.
– Det är lätt att tappa självförtroendet och tro att man måste vara bäst.
Men det finns andra sätt att nå fram till
klienter. Om man exempelvis har hittat
ett bra sätta att marknadsföra sig kanske det räcker att kunna lika mycket
som andra, sa Anna Lööv.
När planen väl var klar blev engagemanget för den nya byrån starkt.
– Det var som en förälskelse. Vi var
på semester, och familjen låg på stranden, medan jag satt på ett internetcafé

Anna Löövs
råd till den
som planerar
att starta egen
byrå:
1. Förankra dina
planer och idéer
hos de närmaste.
2. Förbered
dig mentalt på
långa införsäljningstider och
lugna perioder.
3. Underskatta
inte dig själv –
våga ta betalt!
4. Räkna med
att du måste
lägga tid och
energi på att
sälja och marknadsföra dig.

och skrev affärsplaner. Min man bara
skakade på huvudet, berättade Anna
Lööv.
Men precis som i en förälskelse kom
också tvivlen efter en tid. Kunde hon
hoppa av från en fast tjänst, hur skulle
hon klara ekonomin i början och hur
ordnar man allt det praktiska kring ett
nytt företag? Dessutom fanns mentala
hinder, berättade Anna Lööv.
– Det handlar till exempel om bilden
av att egenföretagare arbetar jämt. För
min egen del har det i stället inneburit
en större flexibilitet och förbättrad balans i livet, sa hon, och pekade också på
hur den ökade kontrollen över arbetssituationen ger mer energi.
Det krävs självdisciplin för att driva egen advokatbyrå, påpekade Anna
Lööv, och administration och försäljning tar tid.
– Samtidigt önskar jag att fler skulle
våga. Med relativt låga kostnader och
en skälig timpenning kan man göra en
vettig förtjänst utan att behöva ha en
orimlig arbetssituation, sa hon. UB
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Hon gjorde verklighet av drömmen

Aktuellt Juridiska biblioteket
tigt sedan den tredje upplagan av boken
som kom ut år 2005.

Lästips – straffrätt
Titel: Övergrepp mot
kvinnor och barn
Författare: Christian
Diesen och Eva F. Diesen
Förlag: Norstedts juridik
Boken är baserad på en
studie genomförd under åren 2005–2008 där
forskare gått igenom ett
stort antal förundersökningar och domar rörande våldtäkter och misshandel
mot kvinnor och barn. Studien visar att
våldtäktsanmälningarna ökar men att få
anmälda fall leder till åtal och fällande dom
och att många ärenden läggs ned. Sedan
mitten av 1960-talet fälls mellan 100 och
200 våldtäktsmän per år, trots att antalet anmälningar har ökat från runt 300
till över 5.000. För att fler övergrepp ska
kunna lagföras måste den nuvarande sexualbrottslagen ändras, hävdar forskarna.
Titel: Studier rörande
påföljdspraxis m.m.
Författare: Martin Borgeke, Georg Sterzel m.fl.
Förlag: Jure
En ny aktualiserad och
utvidgad fjärde upplaga
av denna kommenterande
praxissammanställning.
Boken redogör för domstolarnas praxis
rörande påföljdsbestämning. Kommentarer
ur motiv till nyare lagstiftning finns också
med liksom de riktlinjer som tillämpas av
åklagare vid utfärdande av strafföreläggande. Boken har två helt nya kapitel
avseende näringsförbud och utvisning på
grund av brott. Antalet redovisade rättsfall
publicerade i NJA och RH har utökats kraf-

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2009 om inte annat
anges.
Ahlström, Ingemar: Allt om
allemansrätten: ett svenskt
kulturarv (Stockholm: Hilma,
2008. 112 s.)
Arbeid og rett: festskrift til
Henning Jakhellns 70-årsdag/Helga Aune, red. (Oslo:
Cappelen. 685 s.)
Ask, Bengt: Hyresmanual (Limhamn: Limhamnsgruppen)
Barn och unga som begår
brott: handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen.
229 s.)
Bergström, Claes: Aktiebolagets grundproblem/Claes
Bergström, Per Samuelsson
(3. uppl. Norstedts juridik.
278 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 173)
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Ny rapport
Empowering National Courts in EU Law,
Rapport från Sieps
Ett forskarlag vid Lunds universitet har
på uppdrag av Svenska institutet för
europapolitiska studier, Sieps, kartlagt
svenska domstolars praktiska tillämpning
av EU-rätten. Undersökningen har särskilt
inriktats på Högsta domstolen, Regeringsrätten och Arbetsdomstolen. Författarna
diskuterar också hur det europeiska domstolssystemet fungerar och hur svenska
domstolar bör agera.
Enligt studien krävs ett aktivare förhållningssätt av de nationella domarna om
EU-rätten ska tillämpas korrekt i Sverige.
Det är för få fall där svenska domstolar begär förhandsavgörande av EG-domstolen.
Mellan 1995 och 2008 begärdes sammanlagt 69 förhandsavgörande från svenska
domstolar. Rapporten kan laddas ned på
www.sieps.se .

Avhandlingar
Ingeborg Simonsson: Legitimacy in EC
cartel control, Stockholms universitet
Ingeborg Simonsson visar i sin avhandling
hur kartellbekämpningen kan effektiviseras genom förbättrat samarbete mellan
konkurrensmyndigheter inom EG. Hon
visar också på olika möjligheter att stärka
kartellbekämpningens legitimitet.
Det nuvarande decentraliserade europeiska systemet för att upptäcka och lagföra
karteller är troligen ineffektivt enligt Ingeborg Simonsson. Kartellbekämpningen är
resurskrävande, målen pågår länge, ofta är

Bernitz, Ulf: Svensk och
europeisk marknadsrätt 1,
Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga
grundvalar (2. uppl. Norstedts juridik. 268 s.)
Blandade uppsatser: en vänbok
till Lars-Göran Engström/
redigerad av Martin Borgeke
(Jure. 236 s.)
Dahl, Arne Willy: Håndbok i militær folkerett (2. utg. Oslo:
Cappelen, 2008. 525 s.)
Ersättning vid personskada/
Anna Erksson m.fl (15. uppl./
Madeleine Randquist, red.
(Studentlitteratur. 477 s.)
Gorton, Lars: Handelsrättsliga
variationer (Juridiska fakulteten, Lunds universitet. 370 s.
Finansierings- och kommersiellrättsliga studier; 9)
Immaterialrett: og produktetterlikning mv. etter markeds-

kartelldeltagare från flera länder inblandade, dessutom finns sannolikt inte heller
tillräckligt många experter för att bemanna
samtliga europeiska konkurrensmyndigheter och domstolar. Författaren menar därför att kartellbekämpningen borde samlas
hos ett fåtal starka kontrollorgan inom EG.
En slutsats i avhandlingen är att förbudet
mot karteller är berättigat på grund av de
stora samhällsekonomiska kostnader som
karteller orsakar samtidigt som ett förbud
också stärker rättssäkerheten.
Karin Wallin-Norman: Kontorätt, rätt till
kontoförda värdepapper, Jure
Enligt författaren är juridiken på värdepappersområdet oklar och genomsyras av ett
synsätt, enligt vilken värdepapper fortfarande betraktas som fysiska dokument.
Eftersom värdepappersmarknaden inte
hanterat värdepapper som fysiska dokument på många år, vilar gällande rättsregler för värdepapper på felaktiga grunder.
Problemen framstår än tydligare när
marknaden blir alltmer internationaliserad.
Författaren ställer den ”fysiska modellen”
mot ett synsätt som utgår från kontoförda
finansiella instrument och lanserar ett nytt
juridiskt begrepp: ”kontorätt”, som en
beteckning för en kontohavares rätt avseende finansiella instrument.

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

føringsloven/Per Helset m.fl.
(Oslo : Cappelen. 815 s.)
Iseskog, Tommy: Min syn på
svensk arbetsrätt (Norstedts
juridik, 2008. 822 s.)
Nilsson, Annika: Introduktion
till EU.s miljörätt (3. uppl.
Stockholm: Santérus. 79 s.)
Nilsson, Mattias: Europarätten:
en introduktion till EG-rätten
och Europakonventionen/
Mattias Nilsson och Jenny
Lundgren (3. uppl. Jure.
149 s.)
Oxenstierna, Gabriel: Placeringsrådgivning (7. uppl.
Studentlitteratur. 349 s.)
Påhlsson, Robert: Företagens
inkomstskatt (4. uppl. Iustus.
146 s.)
Ristvedt, Per M.: Alternativ tvisteløsning/Per M. Ristvedt og
Ola Ø. Nisja (Oslo: Cappelen.
2008. 694 s.)

Sjösten, Mats: Vårdnad, boende
och umgänge: samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser
(3. uppl. Norstedts juridik.
325 s.)
Sjöstrand, Malin: Smugglingsbrott som ekonomisk och
organiserad brottslighet:
rättspolitik, rättsregler,
rättstillämpning (Stockholm:
Santérus. 401 s. Akademisk
avh)
Skrifter till Anders Victorins
minne / redaktionskommitté
Ronnie Eklund m.fl. Iustus.
588 s.)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
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Advokat har inlåtit sig i affärsförbindelser med klient
och förvärvat aktier i klientbolag direkt från klienten,
som även var klientbolagets enda aktieägare. Varning.

Bakgrund

A och hennes man B startade
i slutet av 1980-talet verksamhet avseende öppenvård och
primärvård för missbrukare.
Verksamheten bedrevs i Y-stad
och inledningsvis i form av en
stiftelse, K-stiftelsen. Senare
överfördes verksamheten till ett
aktiebolag, K-gruppen AB. Efter
Bs bortgång år 1999 blev A ägare
till samtliga aktier i bolaget. A
och hennes man kom i kontakt
med Å i början på 1990-talet i
samband med ett arbetsrättsligt
ärende. Därefter har han fortsatt
biträda bolaget med juridiska
och affärsrelaterade frågor. Å
har jämte kolleger på Advokatfirman Ä även biträtt A personligen
i ärenden rörande bland annat
arv och testamente samt personskadereglering. Efter Bs bortgång tog Å plats i styrelsen för
K-gruppen AB, först som suppleant och sedan som ordinarie
ledamot fram till i maj 2007.
Anmälan

Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 7 november
2007, avser att Å brutit mot god
advokatsed genom att inlåta
sig i affärsförbindelser med A
och personligen ekonomiskt

engagera sig i hennes affärer
på sätt som framgår av följande
åtgärder.
• Någon särskild ersättning
utgick inte för styrelsearbetet.
År 2004 krävde Å att få aktier
i bolaget som kompensation
för det arbete han utfört som
styrelseledamot. A överlät då
25 % av aktierna till ett av Å ägt
aktiebolag med firma Ö AB för
en krona.
• Å utnyttjade under hösten
2005 bolagets dåliga ekonomiska ställning och As dåliga psykiska och fysiska kondition till
att förmå henne att ge honom
en option på samtliga aktier
i bolaget mot att han ställde
säkerhet för en skuld som Kstiftelsen hade till bolaget.
• Under 2005 blev det aktuellt
för bolaget att förvärva fastigheten Y-stad J 2, i vilken bolaget
bedrev en del av sin verksamhet
(L-hemmet). Den hade tidigare
hyrts av ett kommunägt bolag,
som nu ville sälja den. Å förde
i samband med denna affär A
bakom ljuset och förvärvade
själv fastigheten genom Ö AB.
• Ö AB hade nyligen givit in
stämningsansökan mot A med
yrkande om att hon till detta
bolag skulle utge 1 250 000 kr i

skadestånd med anledning av
att hon nekat bolaget att utnyttja
den tidigare angivna optionen.
Advokatens yttrande

Å har i yttrande den 22 november 2007 tillbakavisat anmärkningarna och vidare anfört
bland annat följande:
Mellan makarna A/B och honom uppstod nästan omgående
ett vänskapsförhållande, mycket
sannolikt beroende av hans stora förståelse och uppskattning
av verksamheten. På makarna
A/Bs initiativ aktualiserades
mycket snart med anledning av
dels deras personliga intresse
för varandra, dels hans kunskaper och intresse för verksamheten, dels bolagets inledningsvis
svaga ekonomi frågan om hur
verksamheten skulle utvecklas
och omfattningen av hans engagemang i denna. B önskade hans
medverkan i att gemensamt försöka bygga upp verksamheten
och skapa stabilitet och värde.
Om verksamheten eller bolaget
så småningom skulle gå att sälja
skulle de dela lika på resultatet.
Dessa och andra utvecklingsfrågor diskuterades huvudsakligen
mellan honom och B, eftersom
A var mer engagerad och hade
sin styrka i den dagliga behandlingsverksamheten. Hon var
dock fullt informerad och helt
enig med sin make.
Det blev inte och hade aldrig
varit något normalt advokatklientförhållande utan ett förhål-

lande som byggde på vänskap
och ett gemensamt intresse för
verksamheten, där han ställde
sina tjänster och sin tid till
förfogande främst för utveckling
och ledning av verksamheten
men även avseende konsultationer med mera inom formella
och juridiska frågor. Han själv
och hans anställda hade under
åren bistått makarna A/B i alla
frågor där de behövt stöd och
biträde helt utan arvodesdebitering. När B blev sjuk var det
en hel del frågor som rörde
framtida planering. Därefter
följde bouppteckning, arvskifte
och andra frågor. På senare tid
kunde nämnas försäljning av As
fastighet på Y-stad och hennes förvärv av en bostadsrätt,
diverse tvister i samband med
försäljningen, frågor om arv och
testamente, skadereglering med
mera. Rådgivningen hade även
omfattat samtliga lednings- och
andra frågor samt tvister med
mera rörande K-stiftelsen och
K-gruppen AB.
A hade under hela tiden uppburit lön och andra förmåner
för sitt arbete i verksamheten
långt över gällande marknadsnivå till en mycket hög kostnad
för bolaget. Detta förhållande
hade ogillats av styrelsen.
Något skriftligt avtal avseende
aktier kom inte att tecknas före
Bs alldeles för tidiga bortgång.
Under 2004 tog A, efter diskussioner med den av henne
anställde vd:n C, själv initiativ

Juridik kräver exacta
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
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till att reglera detta förhållande
och föreslog att Å skulle erhålla
25 % av bolagets aktier, vilket
han accepterade trots den tidigare överenskommelsen om lika
fördelning.
Sedan många år hade de
inom styrelsen, i vilken också
vd ingick, varit helt överens
om, vilket dokumenterats i affärsplaner med mera, att driva
och utveckla verksamheten för
att bland annat skapa förutsättningar för en utveckling genom
samgående med andra aktörer
och mot en möjlig försäljning
helt eller delvis.
K-stiftelsen hade enligt redovisningen i K-gruppen AB för
många år sedan lånat kapital
av bolaget. Det lånade kapitalet
hade genom åren använts till
privata kostnader för familjen
A/B, bland annat för förvärv av
andelar i M lägenhet på Madeira.
Stiftelsen hade sedan många år
ingen verksamhet och inte heller
några tillgångar. A var ensam
styrelseledamot i stiftelsen.
Inför bokslutet år 2004 påtalade
bolagets revisor att stiftelsens
skuld till bolaget måste regleras
av A annars skulle revisorn inte
godkänna bokslutet. A ville eller
kunde inte betala lånet privat. I
detta läge frågade hon om inte
Å kunde garantera betalning,
vilket han åtog sig att göra genom en garanti från hans bolag
Ö AB. Ingen ränta eller annan
ersättning överenskoms eller har
utgått som kompensation härför.

A och Å önskade då även
formalisera sina ambitioner att
inom några år söka finna en
köpare till hela eller delar av
bolaget. Vd ansåg det värdefullt
att få denna direkta viljeyttring
från ägarna formellt fastställd.
Överenskommelsen innebar –
som framgår av ett brev den 21
september 2005 genom vilket
överenskommelsen bekräftas –
att ge ”Å genom bolag som han
anvisar en option att förvärva
samtliga aktier i K-gruppen AB”
(inklusive verksamhet som eventuellt skulle komma att överföras
till stiftelsen) ”för en köpeskilling motsvarande fem (5) MSEK
under period om tre år från
denna dag” med förtydligandet
”så att Å på ett trovärdigt sätt
kan söka finna en slutlig intressent till bolaget och därmed
bereda delägarna en möjlighet
att avyttra sina aktier i bolaget”. Denna överenskommelse
utgjorde ingen sammanblandning av parternas ekonomi utan
innebar endast en möjlighet för
båda parter att i ett samordnat
förfarande eventuellt kunna
komma till avslut med en köpare
av deras aktier i bolaget. Köpeskillingen om 5 MSEK ansåg de
båda i det läget vara en hög och
kanske orealistisk köpeskilling. A
ville arbeta kvar i verksamheten,
men ansåg att en treårsperiod
var lagom för nedtrappning av
sitt heltidsengagemang. A var
mycket nöjd med planerna, vilket hon uttryckt såväl till honom

som till bolagets vd därefter.
Han och vd hade därefter lagt
ned mycket tid och arbetat med
bolagets utveckling och diskuterat förvärv och samgåenden
med andra konkurrerande verksamheter i Z-stadsområdet och
även på andra håll. Dessa diskussioner hade förts i fullt samråd
och med stöd från A. Förhandlingarna resulterade i ett konkret
bud på bolaget med möjlighet
för A att få ut 3 750 000 kronor
för sina 75 % av aktierna och
dessutom med möjlighet att
arbeta kvar i verksamheten.
A hade dock, trots överenskommelsen, motsatt sig alla former av försäljning men påtagit
sig att köpa ut Å ur verksamheten. I brev till honom av den 26
mars 2007 meddelade hon att
hon efter att noggrant ha tänkt
igenom allt önskade fortsätta
verksamheten i nuvarande form
och alltså inte sälja företaget.
Hon angav vidare att följden
av det förstås var att de måste
komma överens om de ekonomiska effekterna dem emellan
och bad att få återkomma med
förslag senast den 15 april 2007.
Parterna hade därefter dock inte
kunnat enas om köpeskillingen.
A hade – sedan tvist uppstått
och hon meddelat att hon inte
stod fast vid överenskommelsen
om försäljning – gjort gällande att hon varit sjuk, vilket
förvånade honom och tidigare
medarbetare och konsulter till
verksamheten. Hon hade i stort

sett hela tiden trots vissa besvär
med ögonoperation varit fullt
aktiv i verksamhetens ledning
och behandlingsverksamhet. A
hade visat sig vara synnerligen
handlingskraftig och på mycket
kort tid under 2007 bland annat
avskedat bolagets vd, entledigat
Å och vd som styrelseledamöter,
bytt ut bolagets revisor och även
bytt redovisningsbyrå. Allt detta
hade genomförts med förklaringen att ”man måste kunna
lita på folk”.
När det gällde förvärvet av
fastigheten J 2 (L-hemmet) hade
K-gruppen AB inte haft ekonomiska möjligheter att förvärva
den, vilket styrelsen och ledningen varit helt införstådda med. Ö
AB förvärvade fastigheten för att
säkra hyresförhållandet för den
gemensamma verksamheten,
vilket A hållits fortlöpande informerad om och inte erinrat emot.
Y-stadhem AB hade som säljare
varit fullt informerad om de faktiska förhållandena. Ingen hade
trott att A inom mindre än ett år
efter förvärvet skulle vägra att
hålla ingångna avtal med honom
och vd med flera på sätt som
skett. Varken K-gruppen AB eller
A personligen hade påverkats
på något sätt av att fastigheten
bytt ägare från Y-stadhem AB till
Ö AB.
Genmäle från anmälaren

A har i genmäle den 21 december 2007 anfört i huvudsak följande:

Vi snabbavvecklar
och likviderar bolag i hela Norden
Vi snabbavvecklar och likviderar bolag i hela Norden
Vi har under de senaste
20 åren
likviderat
tusentals
i Sverige
i våra igrannländer.
Vi har under
de senaste
20 åren
likvideratbolag,
tusentals
bolag, iliksom
Sverige liksom
våra grannländer.
har således stor
erfarenhet
typSänd
av tjänst.
oss uppgifter
det bolag
du få
vill få
Vi har således storVierfarenhet
av denna
typav
avdenna
tjänst.
oss Sänd
uppgifter
om detom
bolag
du vill
likviderat eller snabbavvecklat
vi en konkurrenskraftig
offert.
Duäven
kan även
likviderat eller snabbavvecklat
så lämnar vi så
enlämnar
konkurrenskraftig
offert. Du
kan
gå ingåpåin på
www.ab.se / Bolag Sverige / Avveckling AB / Snabbavveckling, Offert. Där anger du bolagets
www.ab.se → Bolag
Sverige → Avveckling AB → Snabbavveckling, offert.
eget kapital och får då uppgift om vad en snabbavveckling skulle kosta.
Där anger du bolagets
kapital
och fårhittar
då uppgift
vad en snabbavveckling skulle kosta.
Priset eget
för enbart
likvidation
du straxom
under.
Priset för enbart likvidation hittar du strax under.
Nybildningar – Lagerbolag – Emissioner – Minskningar – Fusioner

● Nybildningar
Lagerbolag ● Emissioner
● Minskningar
–●
Delningar/Fissioner
- Kompanjonsavtal
● Fusioner ● Delningar/Fissioner ● Kompanjonsavtal

Aktiebolagstjänst, info@ab.se
Stockholm tel 08-24 83 40, fax 08-20 39 63, Uppsala tel 018-69 28 70 fax 018-14 50 20

info@ab.se Stockholm tel 08-24 83 40, fax 08-20 39 63, Uppsala tel 018-69 28 70, fax 018-14 50 20
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Det var uteslutet att B skulle
ha lovat Å att denne skulle få
halva förtjänsten vid en försäljning av verksamheten. I så fall
hade hon känt till detta. Det var
för övrigt Å som medverkade
till överlåtelsen av Bs aktier till
henne, när B blev sjuk. Det var
riktigt att Å och dennes kolleger
hade biträtt dem under årens
lopp. Det var däremot inte sant
att detta skett utan arvodesdebitering. Hon hade betalat många
tusentals kronor i arvode till
Advokatfirman Ä. Det var också
fel att hon på eget initiativ skulle
ha överlåtit 25 % av aktierna
i K-gruppen AB till Å för en
krona. Detta skedde efter starka
påtryckningar av Å och skulle
utgöra ersättning för det arbete
som han nedlagt för bolagets
räkning. Vad Å påstod om att de
varit överens om utvecklingen
av bolagets verksamhet var
felaktigt. Linjen om försäljning
hade drivits ensidigt av honom.
Beträffande överenskommelsen
om optionen så togs initiativet
till hela affären med garantin,
reversen och optionen av Å. Hon
hade aldrig haft några insikter
i hur man drev ett bolag utan
hade sysslat med behandlingsverksamhet. Hon förlitade sig
helt på Å och vd C. Det var utomstående rådgivare som hade
hjälpt henne att under våren
2007 vidta åtgärder mot dem
som fört henne bakom ljuset.
Förvärvet av fastigheten (L-hemmet) diskuterades i styrelsen för
K-gruppen AB och då beslöts att
bolaget skulle förvärva fastigheten. Handelsbanken hade
utfäst att den skulle finansiera
förvärvet. Även i detta fall var Ås
påståenden osanna. En förutsättning för att Y-stadhem AB
skulle överlåta fastigheten för
det relativt fördelaktiga pris som
var aktuellt, var att fastigheten
skulle förvärvas av K-gruppen
AB. Å hade till Y-stadhem
AB uppgivit att Ö AB ingick i
K-gruppen, vilket var felaktigt.
Påståendet att det var utan betydelse för henne eller K-gruppen
AB vem som ägde fastigheten
var häpnadsväckande. Naturligt42

vis skulle det både för K-gruppen
AB och för henne vara angeläget
att äga den fastighet som man
bedrev verksamheten i. Dessutom hade Ö AB fått förvärva
fastigheten till ett fördelaktigt
pris. Å vitsordade att han och
hans kolleger på byrån biträtt
henne i olika juridiska angelägenheter under åren. Detta hade
skett mot ersättning. Det hade
alltså förelegat ett helt normalt
advokat-klientförhållande. För
henne var det helt obegripligt
hur Å kunde påstå att han inte
haft ekonomiska transaktioner
med K-gruppen AB. Det var helt
klart att hans engagemang varit
styrt av ekonomiska överväganden. Han hävdade ju själv att
han sedan börja av 1990-talet
haft en överenskommelse med
B om att få hälften av köpeskillingen vid en försäljning.
Ytterligare yttrande
av advokaten

Å har i yttrande den 21 januari
2008 anfört bland annat följande:
Det var riktigt att viss mycket
begränsad fakturering skett
inledningsvis för vissa juridiska
tjänster. Det var också riktigt
att han hjälpte till att föra över
aktierna till A då B blev allvarligt
sjuk. Vid det tillfället var inte
verksamheten i skick att säljas.
Den verkliga utbyggnaden av
verksamheten kom först senare.
Han vidhöll bestämt att det
var A själv som tog initiativet till

att under 2004 reglera formalia och föreslog att han skulle
erhålla 25 % av bolagets aktier.
Det var korrekt att han tillsammans med bolagets vd hade haft
självständigt ansvar för att försöka finna en köpare av bolaget
och detta var As egen uttalade
vilja. Hon önskade inom några
år trappa ned sitt engagemang
i verksamheten. Vad gällde
garantin och reversen diskuterades denna situation ingående
med förutom A bolagets revisor,
redovisningskonsult och vd,
eftersom revisorn krävde reglering av stiftelsens skuld eller att
betalningsförmågan garanterades.
Optionen tecknades parterna
emellan för att möjliggöra för
honom att fullfölja arbetet enligt
ägarnas gemensamma ambitioner att strukturera verksamheten och söka finna en köpare
till bolaget. Det förhållandet att
han via Ö AB garanterat stiftelsens betalning av skulden till
K-gruppen AB hade inget med
optionen att förvärva aktier
att göra. Parternas ambitioner
att försöka avyttra sina aktier i
bolaget fanns uttalade långt tillbaka i tiden. Optionen skapade
endast klarhet i hur detta skulle
genomföras och hur de fortsatta
förhandlingarna med olika aktörer på marknaden skulle drivas.
Förhandlingarna lyckades som
tidigare nämnts över förväntan.
Upplysningsvis kunde nämnas
att A nu kallat till extra bolags-

stämma och föreslog att bolagets rörelse skulle överlåtas.
Han vidhöll att han inte
blandat ihop hans arbete som
advokat med hans intresse och
ägande i K-gruppen AB.
Ytterligare skriftväxling

Ytterligare skriftväxling har förekommit.
Nämndens bedömning
och beslut

Av utredningen framgår att det
funnits ett sedan länge etablerat
klientförhållande mellan Å och
såväl K-gruppen AB som A personligen när Å förvärvade aktier
i bolaget från bolagets enda
aktieägare A. Genom sin åtgärd
att förvärva aktierna har han allvarligt åsidosatt sina plikter som
advokat.
Vidare framgår att samtidigt
som Å genom sitt bolag Ö AB
garanterade betalning av Kstiftelsens skuld till K-gruppen
AB erhöll han en option på att
köpa samtliga aktier i K-gruppen
AB. Genom att inlåta sig i affärsförbindelse med klienten
och personligen engagera sig i
dennes affärer har han också
allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.
På grund härav tilldelar
nämnden Å varning enligt 8
kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.
Vad som i övrigt förekommit
i ärendet föranleder inte någon
åtgärd.
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